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O nascimento de Jesus: Mateus 1-2; Lucas 2. 
O batismo de Jesus: Mateus 3. 
A tentação de Jesus pelo diabo: Mateus 4. 
Jesus chama doze discípulos que depois se tornam os apóstolos: Mateus 4:18-21; 
9:9-13; João 1:35-51; Marcos 3:13-19.  
A transfiguração de Jesus: Mateus 17. 
A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém (Domingo de Ramos): Mateus 21. 
Jesus institui a Ceia do Senhor: Mateus 26:17-29. 
A agonia de Jesus no Getsêmani a sua prisão: Mateus 26:36-56. 
Julgamentos de Jesus perante várias autoridades: Marcos 14:55-64; João 18:28-
40; 19:1-16.  
A crucificação de Jesus: Mateus 27; Marcos 15; Lucas 23; João 19:17-37.  
O sepultamento de Jesus: João 19:38-42.  
A ressurreição e os aparecimentos de Jesus: Mateus 28; João 20-21.  
A Grande Comissão de Jesus para fazer discípulos de todas as nações, 
proclamando o arrependimento e perdão no poder do Espírito Santo: Mateus 
28:18-20; Marcos 16:15-16; Lucas 24:46-48; João 20:21-23; Atos 1:8. 
A ascensão de Jesus: Lucas 24:50-53.  

Eventos Significativos Após a Ascensão de Jesus à Glória 
A vinda do Espírito Santo aos crentes judeus em Pentecostes: Atos 2. 
Estevão é apedrejado até a morte depois de resumir a história do Antigo 
Testamento aos Israelitas: Atos 7. 
A primeira igreja gentílica; pagãos convertidos também recebem o Espírito Santo: 
Atos 10.  
A primeira equipe missionária: Atos 13 - 14.  
O primeiro concílio interigrejas: Atos 15.  
O julgamento final: Ap 20:11-15. 

FIM 
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Eventos no Tempo do Cativeiro do Remanescente Israel e o seu Retorno a 
Terra Prometida, Com Eventos Posteriores Semelhantes 

[AT] Deus protegeu o remanescente que adorava somente a Ele, enquanto eles 
estavam no cativeiro: 

• Mordecai ajuda sua sobrinha, a valente Rainha Ester, a planejar a 
destruição dos inimigos de Deus, Ester (o livro inteiro).  

• Deus protege os três amigos de Daniel na fornalha ardente, Dn 3, e 
Daniel na Cova dos leões, Dn 6. 

[NT] Jesus, o Pastor Bom promete manter os seguidores dele sempre seguros em 
Suas mãos, João 10 :7-39.  
[NR] Confiança na graça infinita de Deus para guardar Seus filhos para sempre 
em Suas mãos, Rom 8:28-39.  
[AT] Deus proveu os líderes fiéis para restabelecer Seu povo e os organizar para 
O servir: 

• O Rei Ciro da Pérsia deixa os exilados na Babilônia a voltar e 
restabelecer o templo e a terra de Israel, Esdras 1. 

• As pessoas que retornam começam a reconstruir o templo com 
grandes gritos de alegria e lágrimas, Esdras 3. 

• Neemias pede ao Rei Artaxerxes permissão para reconstruir 
Jerusalém. Neemias retornar e pesquisas as ruínas, Neemias 1 - 2. 

• Neemias lidera trabalhadores armados na reconstrução dos muros de 
Jerusalém, entre muita oposição, Neemias 3 - 4. 

• As pessoas ouvem e atendem à Palavra de Deus, confessam seus 
pecados e se arrependem na maior renovação nacional, Esdras 8 - 9. 

[NT] Deus dá dons e poder pelo Seu Espírito Santo para nós liderarmos, 
servirmos uns aos outros e ajudarmos ao necessitado: 

• Jesus come com pecadores arrependidos e traz a graça de Deus a 
eles, Marcos 2:13-17.  

• Nós usamos os dons espirituais em harmonia com os dons dos outros 
para servirmos uns aos outros no corpo da igreja, em amor, 1 Co 
12:14-31. 

• Paulo diz para seus aprendizes que nomeiem e treinem outros líderes 
de igreja, para continuar o processo de multiplicação, Tito 1:5; 2 
Tim. 2:2, 

[NR] Planejar por fé para mobilizar nosso povo ao trabalho de Deus (Ef 4:11-16).  
• Comissionar e enviar novos trabalhadores novos para onde eles são 

mais necessários (Atos 13:1-3; Tito 1:5).  
Eventos Significativos no Tempo da Vida Terrena de Jesus 
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O Livro de Histórias do Pastor 

Introdução 

Para quem é este livro? 

O Livro de Histórias do Pastor está escrito em linguagem 
simples para pessoas que...  

• Não tem a Bíblia em seu idioma, 

• Necessitam de treinamento urgente, 

• Não pode pagar pelo treinamento, 

• Prefere histórias simples a longos sermões. 

O Livro de Histórias do Pastor é gratuito e pode ser traduzido 
para qualquer idioma. 

Por que Usar Histórias? 

O Livro de Histórias do Pastor explica as grandes doutrinas da 
Bíblia que todos os cristãos crêem, sem análise sistemática. Isto 
pode ajudar aos novos cristãos e líderes para compartilhar as 
verdades bíblicas com os outros, da maneira como o Senhor Jesus 
Cristo fez.  

Todas as verdades bíblicas básicas se desenvolveram a partir de 
eventos históricos. Os comentários inspirados dos profetas e 
apóstolos sobre estes eventos deu-nos nossa teologia cristã básica. O 
Espírito Santo usa estas histórias bíblicas para trazer as pessoas ao 
arrependimento, transformá-las e proporcionar modelos de 
ministérios para a igreja.  
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A própria Bíblia lança um fundamento histórico para nossas 
crenças e práticas da igreja. Até mesmos os livros como Romanos e 
Hebreus foram escritos para pessoas que já conheciam as histórias 
da Bíblia sobre a qual eles são baseados. Tais eventos históricos 
incluem Adão e sua queda, a promessa de Deus para Abraão de 
abençoar todas as nações, a oferta de Isaque por Abraão, Moisés e a 
Lei, Aarão como o original sumo sacerdote, as vitórias de Davi, o 
nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e a vinda 
do Espírito Santo em Pentecostes – e muito mais. 
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• As visões de João também advertem sobre julgamentos terríveis que 
virão sobre os homens que não se arrependem, Ap. 16 - 18. 

• As visões de João também prometem um ‘glorioso banquete de 
casamento' no céu para aqueles que se arrependem, Ap 19. 

• As visões de João revelam o julgamento final do impenitente, diante 
do grande trono branco de Deus, Ap 20. 

• As visões de João também revelam os novos céus e a nova terra nos 
quais viveremos e sempre reinaremos com Cristo onde não há 
nenhuma lágrima, nenhuma maldição e nenhuma dor, Ap 21 -22. 

[NR] 
• Velar pelo rebanho que Deus nos deu para pastorear, começando 

com nossas próprias famílias (Atos 20:28-32).  
• Nomear como líderes pessoas responsáveis, maduras, que provaram 

suas habilidades, (1 Timóteo 3).  
• Evitar aqueles que causam divisões (Tito 3:10-11).  
• Nossa congregação tem que evitar os erros comuns que debilitam as 

igrejas, os quais Cristo nos adverte em Apocalipse 2 - 3. 
• Buscar a renovação diária do Espírito Santo (2 Co 4:16-18). 
• Assegurar aos crentes sobre sofredores sobre a recompensa eterna 

deles (1 Pedro 1:6-9; 1 João 3:1-3).  
[AT] Lúcifer ‘o rei de Babilônia’, um anjo bonito, ficou orgulhoso e caiu do céu, 
tornando-se Satanás, nosso inimigo, Isaías 14:3-17. Este evento aconteceu no 
princípio da criação, mas não foi revelado até o tempo do reino dividido.  
[NT] Satanás incessantemente guerreia contra o povo de Deus: 

• Após uma guerra no céu, Satanás foi expulso do céu com os outros 
anjos caídos que tinham se unido a ele, Ap 12:7-9. 

• O diabo tenta Jesus, Mateus 4. 
• Jesus adverte que Satanás envia os seus espíritos malignos como 

pássaros para roubar a semente da Palavra de Deus dos nossos 
corações, Mateus 13. 

• Satanás incita Judas para trair Jesus, João 13:21-30; João 18:1-12.  
• Satanás leva até mesmo cristãos, como Ananias e Safira, a pecar, 

Atos 5:1-11.  
[NR] 

• Resistir a Satanás e ele fugirá de nós (Tiago 4:7).  
• Estar alerta ao fato de que Satanás está ao nosso derredor como um 

leão rugindo, buscando a quem possa devorar (1 Pedro 5:8-9).  
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• Eliseu permite o rei de Israel Jorão derrotar o exército de Moabe 
milagrosamente, 2 Reis 3. 

• Eliseu pelo poder de Deus permite que uma viúva pobre pague suas 
dívidas, 2 Reis 4. 

• Eliseu pelo poder de Deus permite que o capitão do exército sírio, 
Naamã, seja purificado da lepra, 2 Reis 5. 

• Elias, pelo poder de Deus, causa a derrota do exército invasor de 
Arã, 2 Reis 7:24-33; 2 Reis 8. 

• Jeremias prediz o castigo de Deus e a queda de Jerusalém, mas o rei 
se recusa ouvir, 2 Cr 36:11-23; Jr 36. 

• Os reis e as pessoas se tornam piores e Jerusalém cai finalmente. 
Muitos são levados como escravos para Babilônia, 2 Cr 36. 

• Jonas, o primeiro missionário, é enviado a outra nação e, até que 
Deus lhe ensina a obedecer, resiste ao comando de Deus, Jonas.  

[NT] Jesus chama todos os homens para se arrepender e adverte os líderes ruins – 
lobos que desviam as pessoas de Deus: 

• Jesus conta a parábola da ovelha perdida para revelar a alegria no 
céu quando um pecador se arrepende, Lucas 15:1-10.  

• Ilustra a graça de Deus que leva os homens a se arrepender com a 
parábola do Filho Esbanjador, Lucas 15:11-32.  

• Pedro proclama o evangelho e chama a multidão de ouvintes no 
Pentecostes a se arrepender, Atos 2:1-41.  

• Jesus cura um homem cego no Sábado sagrado e os líderes religiosos 
hipócritas se ressentem que Ele fez isto no dia do Sábado sagrado, 
João 9. 

• Saulo de Tarso prendeu os cristãos e causou a morte deles, mas 
converteu e se tornou Paulo, o apóstolo, Atos 9:1-31.  

• Jesus adverte de lobos que fingirão ser líderes cristãos devotos, mas 
são falsos, Mateus 7:15-20. 

• João, o Batista, adverte Herodes sobre o adultério dele. Herodes 
prende e depois decapita João, Mateus 14. 

• Jesus adverte sobre o fermento dos fariseus – farisaísmo e regras de 
homens, Lucas 12:1; Mateus 15:1-20. 

• Paulo adverte aos anciões de Éfeso que lobos (falsos líderes) 
tentarão dividir e corromper as igrejas, Atos 20: 28-32.  

• Deus, pela profecia de João, adverte sobre a perseguição cruel de um 
Anticristo, Ap. 13. 
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Como Usar Este Livro 

Se Você Treina Seus Pastores 

Leias as histórias da Bíblia com os novos pastores, ou, se a 
Bíblia não está traduzida para seu idioma, leia as histórias para eles. 
Ajude-os a contar as histórias para seu povo. Ensine-os as 
explicações e instruções dadas neste livro pelo Senhor Sábio e para 
evitar os erros cometidos pelo Sr. Tolo. As personagens chamadas 
Sr. Sábio, Sr. Tolo, Aprendiz e Ajudador, não são pessoas reais. 
Eles, e outras personagens que aparecem como tais, representam 
tipos de pessoas que são freqüentemente mencionadas na Bíblia. As 
personagens bíblicas, é claro, foram pessoas reais. 

Se Você É Um Pastor Novo 

Leia e aprenda as histórias. Conte as histórias para os novos 
crentes e suas famílias e amigos. Explique para eles o que o Sr. 
Sábio diz, e advirta-os para não fazer o que o Sr. Tolo diz.  

O Livro de Histórias do Pastor tem três seções. Comece com a 
Seção que se encaixa em sua presente necessidade. 

• Use as histórias da Seção I, “Ajudando as Pessoas a Descobrir 
Cristo”, para ajudar as pessoas a crer em Jesus Cristo.  

• Use as histórias da Seção II, “Estabelecendo Igrejas Que 
Obedecem a Cristo”, para começar igrejas saudáveis e renovar 
igrejas que querem crescer como Cristãos pelo poder do Espírito 
Santo.  

• Use as histórias da Seção III, “Desenvolvendo Os Ministérios 
Básicos da Igreja”, para treinar os pastores para edificar seu 
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povo e desenvolver os ministérios que Deus requer para suas 
igrejas.  

Se Você Ensina Em Uma Escola 

O Livro de Histórias do Pastor não foi escrito para ser usado 
como um livro de texto em uma escola. Ele foi escrito para ajudar a 
treinar novos pastores que servem novas igrejas. Se você usá-lo 
como um livro de texto, então você deve fazer mais do deixar os 
estudantes lê-lo e depois responder os testes. Você deve também 
começar uma igreja ou célula como parte do curso.   

Ao invés de testes, os estudantes devem fazer relatórios sobre o 
que eles estão dizendo e fazendo em suas igrejas (Marcos 6.30). Há 
85 exercícios no Livro de Histórias. Cada exercício pode se tornar a 
base de um trabalho prático. Você deve dar mais do que uma 
preleção sobre o material neste livro. Você deve Ter tempo com 
cada estudante para ajudá-los a fazer planos ministeriais e ouvir seus 
relatórios e questões.  
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• Salomão construiu o templo de Deus e trouxe a Arca da Aliança com 
grande pompa e cerimônia, 1 Reis 8. 

• A Rainha de Sabá vem ver a glória de Salomão de longe e fica 
surpresa com a sabedoria e riqueza dele, 1 Reis 10:1-13.  

• Israel desfrutou de imensa prosperidade debaixo do reinado de 
Salomão. 1 Reis 10:22-29.  

• Jeosafá removeu os ídolos e ensinou as leis de Deus para todo o 
Israel com educação não-institucional, 2 Cr 17 - 18. 

• Josias, o Rei menino, escutou os seus conselheiros e trouxe 
renovação espiritual para Israel, 2 Reis 22 - 23.  

• Ezequiel, como os reis Uzias e Asa, trouxeram a Judá, 2 Cr 29 - 32. 
[NT] Deus dá líderes bons para servir as Suas igrejas quando eles seguem a Sua 
Palavra e a liderança do Espírito Santo: 

• Paulo diz ao seu aprendiz Tito para nomear o tipo certo de presbítero 
como pastores das igrejas novas de Creta, Tito 1:5-9. 

[AT] Deus enviou Seus profetas para que advertissem aos reis ruins e as pessoas 
para se arrependerem: 

• O filho tolo de Salomão, Roboão, recusou-se aliviar os impostos 
severos das pessoas, o que provocou a separação de Jeroboão e as 
tribos do norte, dividindo o reino – Israel no Norte e Judá no sul. 1 
Reis 12.  

• Jeroboão, o primeiro rei de Israel no norte, desafia a advertência do 
profeta e institui a idolatria séria, 1 Reis 13.  

• Muitos reis seguem o mau exemplo de Jeroboão. Acabe permite 
quase todo o Israel a adorar ídolos, mas o profeta Elias opera 
milagres para mostrar que Deus vive e é mais poderoso que os ídolos 
inanimados. Elias cura o filho de uma viúva, 1 Reis 17.  

• Elias desafia os profetas de Baal para se encontrar com ele e Acabe 
no Monte Carmelo para uma competição, 1 Reis 18.  

• Elias cai em desespero ao sentir só, mas é nutrido pelos anjos de 
Deus, 1 Reis 19.  

• Elias convence ao rei Acabe a se arrepender, 1 Reis 21.  
• Acabe rejeita a profecia de Micaías e causa a morte violenta dele, 1 

Reis 22.  
• Elias derrama fogo do céu nos mensageiros do ímpio Rei Acazias, 2 

Reis 1. 
• Elias é levado ao céu em uma carruagem de fogo, mas Deus passa os 

poderes dele ao seu aprendiz Eliseu, 2 Reis 2. 
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[AT] Deus preparou Seus profetas e líderes, como José, Moisés e Daniel de 
modos diferentes: 

• Ana deu seu filho Samuel ao sumo sacerdote Eli, para servir Deus; 
ele recebeu uma mensagem surpreendente para Eli, 1 Sm 1 - 3. 

• Os Israelitas imploraram a Samuel que ungisse um rei para os 
conduzir e ele os advertiu do que aconteceria, mas eles persistiram, 
assim ele ungiu Saul, um guerreiro forte, para o grande prazer das 
pessoas: 1 Sm 8 - 10. 

• Saul reinou bem, derrotando muitos dos inimigos de Israel, depois 
cometeu algumas asneiras sérias, 1 Sm 11 - 15. 

• Davi, assim como Moisés, aprendeu a ser um bom pastor 
pastoreando as ovelhas do pai Jessé quando ainda era um rapaz, 1 
Sm 16; 1 Sm 17:33-37.  

• David se tornou um guerreiro forte, mas o Rei Saul ficou ciumento e 
o forçou a correr e se esconder. Deus usou isto para ensinar Davi a 
confiar Nele (como muitos dos Salmos dele refletem), 1 Sm 18 - 31. 
Estes capítulos contêm muitas histórias de guerra.  

• Isaías viu uma visão amedrontadora de Deus no Seu templo e sentiu-
se tão pecador que ele caiu, Isaías 6. 

• Jeremias sofreu muitas coisas, inclusive que seria colocado em uma 
cova quando ele profetizou que Jerusalém cairia, Jr 38. 

[NT] Deus prepara Seus líderes no Novo Testamento: 
• Pedro e os outros onze apóstolos originais gastaram três anos 

acompanhando Jesus, o Mestre, Marcos 3:13-19.  
• Paulo, o apóstolo, sofreu muitas coisas, e gastou um tempo na 

Arábia antes de começar o seu trabalho apostólico, Gl 1:11-24. 
[NR] Nós preparando bem para servir a Deus, inclusive fazendo sacrifícios: 

• Moisés deixou as riquezas do palácio do Egito e sofreu vergonha, 
para servir ao seu povo (Hb 11:24-28). 

• Esta preparação inclui estudar a Palavra de Deus, como você está 
fazendo agora, e ensinar isto à sua família, seu povo, e aos líderes 
mais novos (2 Tm 2:2). 

[AT] Deus deixou os bons líderes como Davi e seu filho Salomão reger Seu povo 
quando eles se converteram dos ídolos e O obedeceram, mas deixou os reis ruins 
reinarem cruelmente quando eles adoraram ídolos. A maioria dos reis era ruim. 

• Salomão começa seu reinado por pedir a Deus por sabedoria. Suas 
sábias decisões atraíram as pessoas de longe, 1 Reis 3; 4.21-34. 
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Seção I 

AJUDANDO AS PESSOAS A 
DESCOBRIR CRISTO 

Jesus contou uma história sobre dois construtores. Um foi sábio 
e edificou sua casa sobre a rocha. O outro foi tolo e edificou sobre a 
areia. Deixe-me apresentar-lhe um homem que é como o homem 
sábio da história. Ele gosta de ouvir a Palavra de Deus e colocá-la 
em prática.  Nós o chamaremos de Sr. Sábio. Ele vive a certa 
distância e vem de ônibus à comunidade de Aprendiz, onde ele 
permanece com um primo e evangeliza. Ele chega na marcenaria 
onde ele trabalha e fala para ele sobre o Senhor Jesus. Aprendiz está 
lixando uma mesa. O Sr. Sábio diz, “Deixe-me contar-lhe sobre a 
maravilhosa notícia sobre outro carpinteiro, Jesus”. Aprendiz franze 
a sobrancelha. “Esta conversa religiosa é difícil para mim, Sr. 
Sábio”. Mas o Sr. Sábio explica, “Eu contarei a você a verdade 
sobre Deus em histórias, como Jesus fez. Elas são fáceis de 
compreender e lembrar, e você pode contar estas histórias para sua 
família e amigos. Estas histórias não são como histórias que os 
homens fazem sobre si mesmos para entreter seus amigos e filhos. 
Elas são coisas reais que aconteceram na história”.  

Outro amigo de Aprendiz chega, Sr. Tolo. Ele é um vendedor de 
uma companhia que vende de tudo exceto o que você quer. Ele é 
como o construtor tolo na história de Jesus. Ele gosta de fazer as 
coisas da sua própria maneira.  

O Sr. Tolo interrompe. “Aprendiz, este homem está ensinando 
uma coisa nova. Nós não necessitamos de qualquer nova religião por 
aqui. Nós não necessitamos mudar a maneira como nós temos vivido 
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por todos esses anos. Agora me ouça. Eu tenho um novo sabão que 
você deve comprar. Ele cheira como canela. Aqui. Cheire”. 

Aprendiz não dá atenção ao Sr. Tolo. Aprendiz sabe em seu 
coração que há alguma coisa faltando em sua vida. Ele quer saber 
mais sobre Deus. Ele escuta cuidadosamente ao Sr. Sábio.  
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[AT] Deus deixa as pessoas más castigarem Seus filhos em erro e também deixa 
as pessoas íntegras sofrerem neste mundo: 

• O livro de Juízes dá exemplos de como o povo de Deus entrou em 
idolatria e noutros pecados, então Deus deixou os pagãos oprimirem 
eles. Quando eles se arrependeram, Deus enviou um libertador e eles 
viveram em paz – até que eles pecassem novamente, repetindo o 
ciclo.  

• Sansão, apesar da fraqueza moral dele, deixou Deus usá-lo para 
livrar Israel dos Filisteus idólatras, Juízes 14 - 16.  

• Os Filisteus capturaram a Arca da Aliança e a colocaram no templo 
de Dagon, o peixe-deus. No terceiro dia a cabeça de Dagon cai, da 
mesma maneira que Jesus entrou no reino de morte de Satanás, a 
velha serpente, mas esmagou a cabeça dele para livrar os 
prisioneiros enquanto Ele ressuscitou no terceiro dia. Vacas, sem 
homem conduzindo-os, devolveram a Arca para Israel, da mesma 
maneira que o vitorioso Cristo apareceu aos Seus discípulos depois 
que Ele ressuscitou, e ascendeu à glória, 1 Sm 4 -6. 

• Jó foi um homem íntegro, mas sofreu grandemente e questionou a 
Deus, mas nunca se voltou contra Ele, Jó 1 - 42. (Esta é uma longa 
história e necessita ser resumida ou ensinada em partes. Os capítulos 
fundamentais são Jó 1 - 4 e 40 - 42).  

[NT] Deus nos permite sofrer agora, assim nós podemos compartilhar a glória 
Dele depois, e castiga esses que oprimem Seus filhos: 

• O rei Herodes decapitou João, o Batista, e matou Tiago e outros, mas 
depois foi comido por vermes, Atos 12.  

• Judeus incrédulos apedrejaram Estevão até a morte em Jerusalém e 
perseguiram os cristãos que, como resultado, foram por muitos 
lugares, esparramando o evangelho - uma bênção para muitos, Atos 
7 - 8. 

• Paulo, o Apóstolo, sofreu batidas e apedrejamento dos judeus, foi 
roubado e naufragou, 2 Co 11:22-33; Atos 27 - 28.  

[NR] Alegrar-se quando nós sofremos por Cristo, porque nossa recompensa na 
glória será grande (1 Pedro 4:12-19).  

• Nós sofremos no mundo porque ele odiou a Cristo e nos odeia, mas 
nós seremos recompensados (João 15:18-27; Romanos 8:17-39). 

• Agüente a cruz que Jesus nos dá (Lucas 9:22-26).  
Eventos no Tempo dos Reis de Israel e Depois, Com Eventos Posteriores 

Semelhantes 
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• Jesus cura o criado de um Centurião romano por causa da fé do 
capitão de exército, Lucas 7:1-10.  

• O apóstolo Paulo faz viagens missionárias a muitas nações, Atos 13 
- 14; Atos 17 - 20.  

[NR] 
• Jesus nos ordena evangelizar e fazer discípulos de todas as nações, 

Lucas 24:46-48; Mateus 28:18-20.  
[AT] Deus usou as pessoas fracas do Antigo Testamento para derrotar o forte: 

• Gideão com 300 soldados seguiu as surpreendentes instruções de 
Deus e derrotou um exército enorme, Juízes 6 - 7. 

• O menino pastor Davi derrota o gigante Filisteu, 1 Sm 17. 
[NT] Deus usa pessoas fracas e imperfeitas no Novo Testamento para fazer 
grandes coisas: 

• Pedro negou Jesus, mas Deus o usou poderosamente depois que ele 
recebeu o Espírito Santo, Mateus 26: 31-35, 69-75. 

[NR] Confessar nossos pecados e fraquezas a Deus.  
• Confiança no poder de Deus, não na sabedoria e riqueza do homem 

(1 Co 1 - 2). 
• Ore por força, como Paulo, que disse “posso todas as coisas naquele 

que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
• Entre na guerra espiritual usando a armadura espiritual e as armas 

que Deus provê, (Ef 6: 10-18).  
[AT] Deus capacitou as mulheres fiéis como a Rute, Débora e Ester no Antigo 
Testamento para a Sua obra: 

• Débora liderou uma campanha militar corajosa para livrar Israel, 
Juízes 4 - 5. Também veja os livros de Rute e Ester.  

[NT] Deus permite as mulheres fiéis no Antigo Testamento Novo a fazer o 
trabalho dele: 

• Maria concordou em ser serva de Deus e cantou uma oração 
magnífica de louvor, Lucas 1:22-56.  

• Priscila fez barracas com o marido dela e assim ajudou a começar 
várias igrejas e a mentorear Apolo, Atos 18.  

• Dorcas fazia roupas para os pobres, Atos 9:36-43.  
[NR] 

• Respeitar e honrar as mulheres, e elogiar as mulheres virtuosas de fé 
(Pv 31:10-31; Ef 5:21-33). 

• Encorajar que as mulheres cristãs façam ministérios aos quais Deus 
tem dado talentos a elas (exemplo, as filhas de Filipe, Atos 21:8-9).  
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Capítulo I–1. Descoberta 1 

Como Encontrar o Significado da Vida 
O Sr. Sábio conta a história do Filho Tolo que encontrou perdão 

em Lucas 15.11-32. 

Exercício 

Por favor, leia esta história em Lucas 15:11-32 ou peça a 
alguém para alguém ler. Se você não tem a Bíblia em seu idioma, 
peça a alguém para contá-la para você da Bíblia em outra 
linguagem. É necessário que você leia ou que alguém leia para você 
todos os textos que nós solicitarmos. Do contrário, estes estudos 
serão inúteis.  

Exercício 
Enquanto você lê esta história em Lucas 15:11-32, descubra o que 
Aprendiz e Sr. Sábio encontraram: 

• Como o filho causou dor ao seu pai com o caminho que ele 
viveu? 

• Como o filho depois mostrou que ele estava triste com sua 
tolice? 

• Como seu pai tratou-o quando ele chegou ao lar outra vez 
com um coração arrependido? 

“Aprendiz,“ Sr. Sábio explica, “Nós somos todos como o filho 
rebelde. Nós temos esquecido nosso Pai celestial e feito coisas tolas 
com nossas vidas. Deus está esperando por nós com Seus braços 
abertos, pronto para perdoar-nos e dar-nos as boas-vindas com uma 
festa alegre quando o filho perdido volta ao lar”. 
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Aprendiz para de lixar a mesa para ouvir atentamente, mas o Sr. 
Tolo abriu sua caixa de sabão e começou, zombando, “Você 
realmente pensa que Deus faz festas?” 
O Sr. Sábio assegurou. “Oh, sim, Jesus falou sobre festas o tempo 
todo. Se nós pedirmos em nome de Jesus, Deus alegremente nos 
perdoará e enviará o Espírito Santo para ajudar-nos a nos converter 
de nossa velha vida. Por causa da morte e ressurreição, Deus perdoa-
nos e recebe-nos com alegria como o filho perdido que voltou ao lar. 
Ele disse que estar no céu com ele é como uma grande festa”. 
O Sr. Sábio conta a Aprendiz a história da criação em Gênesis, 
capítulos 1 a 3. 

 
Exercício 
Por favor, leia a história em Gênesis capítulos 1 a 3 agora para 
encontrar as respostas para as questões que Sr. Sábio fez ao 
Aprendiz:  

• Por que Adão e Eva repentinamente ficaram com medo de 
Deus? 

• O que Deus estava fazendo quando Ele encontrou Adão e 
Eva no jardim? 

• O que Deus prometeu fazer ao inimigo da raça humana? 
• Para onde Deus enviou o casal por causa de sua 

desobediência?  
O Sr. Sábio explica, “Deus criou as pessoas para elas caminharem e 
falarem com Ele como amigos. Ele não os criou para sofrer, nem 
para se sentirem perdidos e confusos. As pessoas foram destinadas 
para viver com Deus, alegrando-se em Sua criação. Deus queria que 
as pessoas O amassem livremente, porque o amor não pode ser 
forçado. Deus permitiu que Adão e Eva escolhesse seu próprio 
caminho. Eles escolheram ir por seu próprio caminho ao invés de 
obedecer a Deus. Ele teve que enviar-lhes para fora do paraíso”.  
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Eventos no Tempo dos Juízes de Israel, Com Eventos Posteriores 
Semelhantes 

[AT] Josué conquistou para Deus, derrotando na batalha as nações pagãs que 
ocupavam a Terra Prometida: 

• Deus ordenou que Josué fosse corajoso e expulsasse as nações 
idólatras da Terra Prometida, Josué 1:1-11.  

• A cidade pagã de Jericó cai, Josué 6. 
• Deus deixa o exército de Josué seja derrotado temporariamente por 

causa da idolatria de um traidor, Josué 7 - 8. 
• Josué derrota vários reis fortes em campanhas do exército, para 

ocupar a terra, Josué 9 - 11.  
[NT] Os apóstolos conquistam para Deus, derrotando Satanás enquanto eles 
levavam o evangelho às nações pagãs do mundo: 

• A igreja em Antioquia comissiona e envia os primeiros missionários 
em longo prazo, Atos 13:1-3. 

• Paulo e Barnabé fazem longas viagens missionárias, em terras 
distantes e em outras culturas, Atos 13 - 14; Atos 16 -21.  

• Paulo proclama Jesus aos líderes judeus e perante os governantes 
céticos Festo e Agripa, embora isso signifique prisão, Atos 20 -26.  

[NR] Enviar aos campos negligenciados os apóstolos que Deus dá a sua igreja (Ef 
4:11-12; atos 1:8).  

• Os apóstolos de hoje continuam expulsando Satanás enquanto 
expande o reino de Deus ao longo da terra (Ap 15:4). 

• Enfrente os inimigos de Deus com coragem, e agüente o sofrimento 
que isso traz (Mateus 10:16-42). 

[AT] Deus trouxe estrangeiros fiéis para serem incluídos entre o povo Dele, Israel, 
no Antigo Testamento: 

• A meretriz Raabe escondeu os espiões de Deus pela fé, e foi 
poupada quando a cidade de Jericó caiu, Josué 2; Josué 6:17.  

• A moabita viúva Rute, por amor a sua sogra Noemi, vai para Israel e 
confia em Deus. (Rute e Raabe estão na linhagem de Cristo; Rute foi 
a bisavó do rei Davi), Rute – uma história de amor bonita.  

• O general do exército sírio, Naamã, depois de batalhar contra seu 
orgulho, tomou banho no rio Jordão e Deus curou a lepra dele, 2 
Reis 5. 

[NT] A Igreja de Cristo abraça a todas as nações: 
• Jesus testou, depois recompensou, a fé de uma mulher de Sidom, 

Mateus 15:21-28. 
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[NT] Jesus dá instruções para o matrimônio e abençoa as crianças pequenas, 
Mateus 5:31-32; Mateus 19:13-15. 
[NR] Os Maridos devem amar suas esposas que devem se submeter aos seus 
maridos (Ef 5:21-33). 

• Paulo instrui aos filhos para obedecer aos seus pais, e os pais para 
instruir as crianças na fé (Ef 6:1-4). 

[AT] Deus disse para Moisés que proibisse a feitiçaria, o contato com os mortos 
ou falar com os espíritos, Dt 18:9-12. 

• O rei Saul consultou a Bruxa de Endor sobre uma batalha e Deus 
terminou o reinado dele, 1 Sm 28:6-25; 1 Sm 31. 

[NT] Cristo supera todos os espíritos maus, inclusive Satanás: 
• Jesus expulsa muitos demônios do homem Gadareno, e os envia para 

os porcos, entre muitos outros, Mateus 8:28-34; Mateus 12:22-32. 
• Nos últimos dias Cristo destruirá Satanás e seu reinado para sempre, 

Ap 12; 20:1-10. 
[NR] Evitar toda feitiçaria e orar em nome de Jesus pelas pessoas 
endemoninhadas (Gl. 5:19-21; Lucas 10:9).  
[AT] Deus proibiu o saque de guerra profano no Seu acampamento santo; jóias e 
metais preciosos eram provados pelo fogo: Nm 31. 
[NT] Deus nos adverte que não podemos levar contrabando ao céu - nossas obras 
serão provadas através do fogo: 1 Co 3:10-15. 

• Jesus adverte contra a ganância por riquezas, na Sua parábola sobre 
o rico tolo, Lucas 12:14-31.  

[NR] Construir tesouros no céu ao invés de riquezas na terra (Mateus 6:19-21). 
[AT] Alguns usaram as suas riquezas para servir a Deus, outros cobiçaram 
riquezas injustas ou usaram egoisticamente: 

• Balaque pagou a Balaão para amaldiçoar Israel. Deus forçosamente 
usou um burro e outros modos, para fazê-lo abençoar, Nm 22 - 24. 

• O egoísmo do rico Nabal negou comida aos soldados famintos de 
Davi, mas Deus mudou a situação, 1 Samuel 25.  

• O rei Ezequias exibiu as riquezas reais aos mensageiros da Babilônia 
– e as perdeu! 2 Reis 20:12-19.  

• O rei Salomão teve grandes riquezas, muitas esposas, e se viciou em 
todo prazer, mas achou tudo isso vazio, Ec 2:1-11. 

[NT] Jesus adverte sobre acumular riquezas com uma parábola de um homem rico 
egoísta que acordou no inferno, Lucas 16:19-31.  
[NR] Os Crentes com riqueza, ou que desejam isto, escutem as advertências de 
Deus de que ela nos causará dor (Tiago 5:1-6).  
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“Assim como a história nos mostra, nós vivemos longe de Deus 
agora. Nós temos perdido nossa amizade com Deus. O mundo está 
cheio de morte e violência. Sem Deus, nós vivemos em grande 
perigo espiritual. Deus prometeu conquistar nosso inimigo e enviou 
um campeão para resgatá-lo da morte e do mal. Jesus pagou por 
nossa rebeldia com sua morte e tornou possível o nosso retorno para 
Deus com Sua ressurreição. Através de Jesus, nós podemos voltar 
para nosso verdadeiro lar com Deus”. 
Após discutir a história, o Sr. Sábio pediu ao Aprendiz para dar um 
passo em direção a Deus. “Você vê agora o significado de nossas 
vidas? Deus quer que vivamos em amizade com Ele. Você gostaria 
de ouvir mais histórias sobre Deus e contá-las para sua família? 
Aqui está um versículo para memorizarmos juntos em João 1.9. Nós 
nos encontraremos de novo na próxima semana! 
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Capítulo I–2. Descoberta 2 
Por que Converter-se Ao Único e 

Verdadeiro Deus 
Na semana seguinte, o Sr. Sábio volta à marcenaria onde Aprendiz 
trabalha e ele está fazendo um conjunto de cadeiras. O Sr. Tolo 
também chega com conjunto de pequenas estátuas. AEstas têm o 
poder de manter o mal afastado de nossa casa@, ele explica. 
ACompre uma@. 
O Sr. Sábio diz, APara mim elas se parecem com ídolos@. O Sr. 
Tolo responde, AOh, não! Elas são apenas para enfeitar sua casa@. O 
Sr. Sábio lhe conta, AÍdolos apenas trazem miséria para uma casa@. 
Certamente você pode vender outra coisa para se sustentar@. 
AEu tenho que vender estas coisas! Eu faço mais dinheiro 
vendendo-as do que com qualquer outro item@. Aprendiz pergunta 
por que elas são tão más e o Sr. Sábio conta-lhes a história de Elias 
e os Profetas de Baal usando 1 Reis 18.16-39, para ajudá-los a se 
converter ao Único e Verdadeiro Deus e somente a Ele adorar. 

Exercício 

Por favor, leia a história de 1 Reis 18:16-39 ou peça a alguém para 
ler. Se você não tem a Bíblia em seu idioma, peça a alguém para ler 
a história da Bíblia em outro idioma. Enquanto você lê a história, 
descubra o que o Sr. Aprendiz e o Sr. Sábio descobriram: 

• Por que problemas tinham surgido no país de Israel? 
• Qual foi o desafio que o profeta Elias arranjou entre Baal e o 

Único Verdadeiro Deus? 
• Que resposta os profetas de Baal receberam e que resposta 

Elias recebeu? 
• Quem é o Único Verdadeiro Deus? 
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• O livro inteiro de Levítico explica os sacrifícios e o serviço dos 
sacerdotes no santuário.  

• O santuário tinha três partes, cada uma com suas mobílias, listadas 
abaixo, Êxodo 40.  

1) O átrio exterior para os adoradores. Ele tinha um altar para 
sacrifícios queimados, e um tanque de água para os sacerdotes se lavarem 
(Êxodo 38). O altar simbolizava a cruz de Cristo e o sacrifício Dele que 
traria salvação eterna e terminaria a necessidade por sacrifícios de 
animais (Hb 9 -10). O tanque pode ser comparado ao batismo pelo qual 
todos os crentes se lavam e se tornam sacerdotes da nova aliança.  
2) O Lugar Santo era somente para os sacerdotes. Tinha uma mesa com 
o ‘pão da Presença’(uma figura da Ceia do Senhor), um candelabro de 
ouro que permanecia continuamente aceso (uma figura do Espírito Santo) 
e um altar de incenso (uma figura de oração).  
3) O Santo dos Santos – somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez 
por ano. Um enorme véu vermelho – simbolizando a carne de Cristo – 
separava o Lugar Santo do Santos dos Santos. Ele tinha a Arca sagrada 
da Aliança, uma caixa revestida de ouro, com querubins (anjos santos) 
em cima. A glória visível de Deus ardia sobre isto – indicando a presença 
de Deus entre Seu povo, simbolizando Jesus.  
• As pessoas ofereceram sacrifícios de sangue como uma 

compensação temporária por seus pecados, no átrio do tabernáculo, 
Êxodo 29:36-41.  

• Os filhos do sumo sacerdote ofereceram fogo estranho, sem sangue, 
no Santíssimo Lugar e Deus os matou, Lv. 10. 

• Só sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos uma vez por ano 
para oferecer um sacrifício de sangue pelo povo de Deus, Lv. 16. 

• Séculos depois o rei Salomão substituiu o tabernáculo, uma enorme 
barraca portátil, por um templo magnífico, 1 Reis 5 - 6. 

[NT] Jesus, por Sua morte, ressurreição e ascensão, entrou no tabernáculo divino 
como nosso sumo sacerdote: 

• Jesus, como homem, sendo tentado e sofrendo, se tornou nosso 
Sumo Sacerdote perfeito, Hb 2:14-18. 

• Jesus, que vive para sempre, substitui o antigo Sumo sacerdote e 
todos os sacrifícios e serviços relacionados, Hb 7 - 9. 

[NR] Achegue-se com Deus com confiança, persevere e encoraje aos outros 
crentes (Hb 10). 
[AT] Deus ensinou aos pais para ensinar aos seus filhos as Suas leis, Dt 6:1-9. 



 

 182 

[NR] Nós somos conduzidos agora pelo Espírito Santo que produz o fruto de 
santidade em nós (Romanos 8:3-16; Gl. 5:14-26). 

• Nós evitamos o legalismo da velha lei de morte, e abraçamos a Nova 
Aliança de vida e liberdade (2 Co 3:3-18). 

• Deixemos o Espírito Santo nos convencer de nosso pecado (João 
16:5-15).  

[AT] A Velha Aliança de Deus teve um dia especial de descanso e adoração: 
• Deus reservou o sétimo dia, lembrando do descanso da criação 

física, Êxodo 20:8-11.  
• Deus ordenou que o povo Dele matasse um homem que juntou lenha 

no dia de Sábado sagrado: Nm 15:30-36. 
[NT] A Nova Aliança de Deus tem um dia especial de adoração: 

• Os crentes adoram no primeiro dia, quando Jesus ressuscitou, 
esperando a nova e eterna criação, Atos 20:7. 

• Jesus anuncia a nova aliança, Lucas 22:13-20.  
[NR] Nós seguimos a Nova Aliança. Ela nos liberta da lei da morte que nós não 
pudemos cumprir (2 Co 3:6-9).  

• Nós evitamos o legalismo da velha lei que exigia a circuncisão e a 
guardar de dias especiais (Gl 4:8-10; Gl 5:5-14). 

• Nós somos livres para adorar em qualquer dia: (Romanos 14:1-18). 
[AT] Deus castigou aqueles que adoraram o bezerro de ouro, Êxodo 32.  
[NT] Deus castigará com terrível praga aqueles que adoram ídolos, no fim dos 
tempos, Apocalipse 9. 
[NR] Fugir da idolatria de qualquer forma, o que inclui a ganância (1 Co 10:14; Cl 
3:5). 
[AT] Deus ofereceu aos Israelitas as bênçãos da Terra Prometida, mas eles não a 
possuíram por falta de fé: 

• Doze espiões sondaram a terra, mas as pessoas temeram conquistar a 
terra e por isso ficaram vagando no deserto durante 40 anos, Nm 13 
- 14. 

[NT] O apóstolo Paulo ofereceu a mensagem de salvação ao Rei Agripa, que se 
recusa a acreditar, Atos 26.  
[Nossa resposta] Nós buscamos a Deus enquanto Ele pode ser achado, Isaías 55:6-
7. 
[AT] Deus ordenou a Moisés que erguesse um santuário onde Ele reuniria Seu 
povo, no santíssimo lugar: 

• Deus deu instruções rígidas para fazer este tabernáculo e a roupa dos 
sacerdotes, Êxodo 25 - 31, Êxodo 35 - 40.  
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O Sr. Sábio explica a história assim: AO país de Israel estabeleceu 
imagens de modo que eles pudessem ter deuses visíveis que 
pertencessem a eles. Eles se desviaram do Único Deus Verdadeiro e 
os problemas começaram a surgir em seu país. Nós também 
estabelecemos deuses para nós mesmos, e os problemas surgem, por 
que nós temos nos afastado do Único Deus Verdadeiro. O Único 
Deus Verdadeiro governa sobre a terra, os céus e sobre todas as 
nações do mundo. Ele não pode ficar restrito ou retido pelos limites 
de nenhum país. Ele está sempre chamando-nos de volta para Ele@. 
O Sr. Tolo Protesta, AEspere um minuto! Este pode ser o caminho 
certo para você, mas não para mim. Meus ancestrais sempre 
adoraram os espíritos que vivem nestas imagens! Eu segurei o 
caminho deles@. 
O Sr. Sábio diz, ADeixe-me contar-lhe sobre a verdadeira história de 
uma mulher que seguia o caminho de seus ancestrais, mas que 
encontrou um caminho melhor - a Mulher do Poço - em João 4:4-
42.@ 

Exercício 

Por favor, leia a história agora em João 4:4-42 para saber o que o Sr. 
Sábio explicou sobre ela: 

• O que Jesus ofereceu à mulher Samaritana? 
• Por que a mulher estava persuadida de que Jesus era um 

profeta de Deus? 
• Quem Jesus disse que Ele era? 
• O que aconteceu quando a mulher contou ao povo sobre 

Jesus? 

O Sr. Sábio explica a história. AJesus certa vez falou com uma 
mulher na beira de um poço em um país estrangeiro. Ele ofereceu 
dar-lhe água que satisfaria de tal modo que nunca mais ela teria sede 
outra vez. A mulher não compreendeu que Ele queria dizer que essa 
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água traz um novo tipo de vida que nós não tínhamos antes. Nós 
procuramos por ela, mas não a encontramos. 
AA mulher perguntou a Jesus se Ele era maior do que seus 
ancestrais que haviam cavado o poço e ensinado ao povo a adorar a 
Deus. Jesus disse-lhe que Ele era o Único enviado por Deus para 
mostrar a todos como verdadeiramente adorar a Deus. Este tipo de 
adoração nos satisfaz de uma maneira que nada mais pode fazer. 
Este tipo de adoração nos dá uma nova vida que nós não sabíamos 
que era possível@. 
O Sr. Tolo pegou suas estátuas e saiu. Aprendiz disse, AEu gostaria 
de saber mais sobre Jesus@. O Sr. Sábio pede para o Sr. Aprendiz 
dar um simples passo de obediência para com Deus. AAprendiz, 
você falará ao Único Deus comigo e lhe pedirá perdão por você ter 
se afastado Dele? Você gostaria de ouvir mais histórias como estas e 
contá-las à sua família? Vamos juntos memorizar este versículo da 
Bíblia que relembra-nos a adorar ao Único e verdadeiro Deus. Ele é 
Marcos 12.30". 
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• Nós obedecemos aos líderes que nos supervisionam nas igrejas de 
Deus (Hb 13:17) 

[AT] Deus gravou os Dez Mandamentos em pedra – a base para a conduta de 
Israel, Êxodo 19 - 20; Êxodo 31:18.  

• Deus promete Nova Aliança – as leis Dele serão escritas no coração 
dos homens em vez de ser em pedra, Jeremias 31:31-34.  

• Esses que desobedeceram à lei do Antigo Testamento foram postos à 
morte, Nm 25:1-11. 

[NT] Jesus nos diz que obedeçamos aos comandos Dele – a base para nossa 
conduta na Nova Aliança, Mateus 28:18-20: 

• Jesus é o fundamento; obediência às palavras Dele é o único modo 
que nós de construímos sobre Ele, Mateus 7: 24-29. 

• A primeira igreja obedeceu a todos os mandamentos de Jesus na sua 
forma mais básica, Atos 2:37-47: 

o Eles se arrependeram, creram e receberam o Espírito Santo, 
Marcos 1:15; João 3:16; 20:22. 

o Eles foram batizados e começaram a viver a nova vida 
transformada nova, Mateus 28:18-20.  

o Eles amaram uns aos outros, como visto na comunhão deles 
e se preocupavam com o necessitado. O amor inclui Deus, 
nosso vizinho, nossos co-discípulos, o necessitado – de um 
modo prático – e os inimigos (perdão), Mateus 22:36-40; 
João 13:34-35, Lucas 10:25-37; Mateus 5:43-48. 

o Eles partiram o pão (Comunhão, relacionado à nossa 
adoração), Mateus 26:26-28; João 4:24.  

o Eles oraram (isto inclui devoções privadas e familiares, 
intercessão e guerra espiritual), João 16:24.  

o Eles contribuíram (isto inclui a mordomia de nosso tempo, 
tesouro e talentos), Lucas 6:38.  

o Eles fizeram discípulos (isto inclui testemunhar por Cristo, 
pastorear, ensinar a Palavra, treinar os líderes e enviar os 
missionários), Mateus 28:18-20.  

• Os principais mandamentos de Jesus para nós são amar a Deus e ao 
homem, o que conta mais que todas as leis do Antigo Testamento, 
Mateus 22:33-40. 

• Jesus reprova os fariseus impor mandamentos de homens e 
negligenciar os mandamentos de Deus, Marcos 7:1-23; Mateus 23. 
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[NR] Crer em nosso Salvador e Deus Jesus Cristo para perdoar e levar-nos à 
bênção de Deus (João 3:16).  
[AT] Deus instituiu a Festa anual do Pão Sem fermento (a Páscoa) para Israel, 
Êxodo 12. Note: 

• Era para ajudar ao Seu povo a se lembrar ao longo das eras como Ele 
os libertou da escravidão do Egito.  

• O anjo da morte viu o sangue nos batentes das portas e ignorou as 
casas daqueles que crerem em Deus.  

[NT] Jesus institui a Ceia do Senhor para afirmar a Nova Aliança no Seu sangue, 
Lucas 22. Nós fazemos isto para nos ajudar a lembrar ao longo das eras como Ele 
nos libertou do pecado através do derramamento do sangue de Jesus. 
[NR] Nós tomamos parte no corpo e no sangue de Jesus quando nós celebrarmos 
esta nova festa da Páscoa (1 Co 10:16-17). 
[AT] Deus conduziu Israel para fora da escravidão pelo Mar Vermelho – a base 
para a Velha Aliança, Êxodo 12 - 13.  
[NT] Jesus nos conduz para fora da escravidão do pecado e morte pela Sua 
ressurreição, Lucas 24: 

• Cristo nos dá vida eterna porque os crentes estão unidos na Sua 
ressurreição, João 11.  

[NR] Nós confiamos somente em Cristo – o único doador da vida – para nos dar 
imortalidade (1 Co 15). 
[AT] Moisés proveu comida e água no deserto pelos milagres de Deus: 

• Deus proveu o maná do céu para comer, Êxodo 17:1-7. 
• Deus proveu água, de uma pedra, Nm 20:1-12. 

[NT] Jesus provê o pão da vida (o Seu próprio corpo) e a água da vida (o Espírito 
Santo) para os crentes: 

• Jesus alimenta 5,000 milagrosamente, então oferece a Sua carne 
como pão do céu para vida eterna, ofendendo a muitos, João 6. 

• Jesus promete o Espírito Santo de Deus, para viver em nós, João 
7:37-39 e nos aconselhar, João 14:15-26.  

[NR] Busque o verdadeiro pão do céu, não o material, e receba o Espírito de Deus 
(Mateus 6:31-34; João 20:21-23).  
[AT] Deus proveu os anciões para pastorear o Seu povo Antigo Testamento, 
Êxodo 18:12-27.  
[NT] Deus provê os presbíteros para servir como pastores ou co-pastores nas Suas 
igrejas, Atos 14 (note o versículo 23).  
[NR] Os plantadores de Igrejas nomeiam os presbíteros em novos campos que 
faltam líderes experimentados (Tito 1:5-9).  
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Capítulo I–3. Descoberta 3 
Como Ser Salvo Pela Morte e 

Ressurreição de Jesus 
Na semana seguinte, o Sr. Sábio visita outra vez o Sr. Aprendiz, que 
está lixando uma mesa nova. O Sr. Aprendiz comenta, AEu contei 
aquelas histórias para minha família. Eles gostaram, mas meu pai 
disse que nós temos outros bons mestres além de Jesus@. O Sr. 
Sábio responde, ANós temos outros bons mestres, mas eles não são 
como Jesus. Deixe-me contar-lhe sobre a prisão de Jesus em Mateus 
26:31-56". 

Exercício 

Por favor, leia Mateus 26:31-56 e descubra o que o Sr. Sábio 
descreve sobre: 

• Quais foram as palavras de submissão de Jesus quando Ele 
orou sobre a Sua morte que se aproximava? 

• Como Judas e outros discípulos traíram Jesus? 
• Por qual razão os sacerdotes condenaram Jesus? 

O Sr. Sábio Explica, ANós estamos separados de Deus por causa de 
nossos pecados. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que 
enviou Seu Filho para trazer-nos de volta para Ele. Ele criou o 
mundo, mas o mundo não o recebeu (João 3:16; João 1:10) e Seus 
próprios discípulos o traíram e abandonaram. Os sacerdotes no 
templo e Deus o condenaram à morte, embora Ele fosse um homem 
santo e inocente. Como o Seu próprio povo, nós todos temos 
rejeitado a Jesus. Jesus amou-nos tanto, contudo, que Ele escolheu 
morrer por nós. Ele não somente é um mestre, mas é também um 
salvador@.  
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O Sr. Tolo acabava de chegar à porta, vendendo um quebra-nozes de 
osso. Ele exclamou, AEntão Jesus é fraco! Ele nem mesmo 
conseguiu impedir que o povo o matasse@. 
O Sr. Sábio continuou a história da Morte e Ressurreição de Jesus 
em Lucas 23 e 24. 

Exercício 

Por favor, leia Lucas 23 e 24 para descobrir o que o Sr. Sábio 
narrou: 

• O quer aconteceu naquele momento que Jesus morreu, que 
mostra o quão importante a foi a Sua morte? 

• O que os anjos disseram às mulheres que procuravam por 
Jesus no terceiro dia após a sua morte? 

• Como os homens caminhando para Emaús finalmente 
reconheceram a Jesus? 

• Quais foram as últimas instruções de Jesus aos Seus 
discípulos?  

O Sr. Sábio observa, ASim, Jesus morreu voluntariamente. Ele 
tomou o nosso lugar na cruz. Jesus foi sepultado e permaneceu 
morto por três dias. O sol escureceu por volta das 6 às 9 horas e a 
cortina do Templo se rasgou. Não era justo que este homem 
verdadeiramente inocente e piedoso permanecesse morto. 
Então, ao terceiro dia, Deus o levantou de entre os mortos. Ele 
voltou para os Seus discípulos e eles o tocaram e comeram com Ele. 
Eles o adoraram, chamando-o de Senhor e Deus (João 20.28). A 
ressurreição Dele venceu o poder da morte. Nenhum outro homem 
jamais venceu a morte como Ele@. 
O Sr. Sábio pede ao Aprendiz para simplesmente obedecer a Deus. 
ASr. Aprendiz, você vê agora que Jesus é maior do que qualquer um 
que já viveu? Você pedirá a Deus para salvar você da morte e dar-
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o Ele era um pastor, 
o Amado por Seu pai, 
o Vendido por seus irmãos, os filhos de Israel, 
o Resistiu à tentação, 
o Foi preso injustamente, 
o Foi elevado novamente a um lugar de honra à mão direita 

do rei, 
o Intercedeu pelos seus irmãos, 
o Reuniu-se com eles em um banquete glorioso.  

[NT] Jesus serve como nosso defensor diante do Pai, embora nós pequemos contra 
Ele: 

• Jesus é o Bom Pastor que busca a ovelha perdida, Lucas 15:1-10.  
• Jesus ora ao Pai para perdoar aqueles que O crucificam, Lucas 23. 
• Jesus fala aos Seus discípulos porque nós temos que perdoar aos 

outros, Mateus 18:15-35.  
[NR] Orar em nome de Jesus – Ele é nosso defensor junto ao Pai, rogando por nós 
(João 16:24; Romanos 8:33-39). 

• Perdoar aqueles que pecam contra nós (Mateus 6:14-15; Ef. 4:32). 
Eventos no Tempo de Moisés, o Legislador, Com Eventos Posteriores 

Semelhantes 
[AT] Deus preparou um libertador para conduzir Seu povo para fora da escravidão 
no Egito e produzir uma nação nova e santa: 

• Eventos milagrosos cercaram o nascimento de Moisés, e a tentativa 
para o matar, Êxodo 1 - 2. 

• Deus preparou Moisés em Mídiã para ser um líder do seu povo, o 
chamou de um arbusto ardente para voltar ao Egito e livrar Seu 
povo, e lhe deu poderes milagrosos para realizar isso, Êxodo 2 - 4. 

• O primeiro milagre de Moisés foi converter água em sangue - uma 
maldição aos falsos deuses de Egito, Êxodo 7:13-25.  

[NT] Deus provê um salvador para conduzir Seu povo para fora da escravidão do 
pecado.  

• Eventos milagrosos cercam o nascimento de Jesus, e a tentativa para 
o matar, Mateus 1:18-25; Mateus 2. 

• A preparação de Jesus, o batismo, e o reconhecimento pelo Pai de 
que Ele é o Filho amado de Deus, Mateus 3:13-17. 

• O primeiro milagre de Jesus foi converter água em vinho – uma 
bênção, João 2. 
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• O Espírito Santo vem no Pentecostes e a primeira Igreja é iniciada 
entre os judeus, Atos 2. 

• O Espírito Santo vem aos gentios e a primeira Igreja entre os pagãos 
nasce na casa de casa de Cornélio, Atos 10.  

[NR] Busque aqueles que Deus escolheu para ser a Sua noiva, o fiel, até mesmo 
em terras distantes (Mateus 28:19-20). 
[AT] O Deus soberano concedeu graça àqueles que Ele escolheu, não por causa 
das suas boas obras: 

• Jacob enganou seu irmão Esaú, mas ainda recebeu a bênção de Deus, 
Gn 27 - 33. Esta longa história provê compreensão mais clara da 
cultura hebréia antiga, antes de eles receberem a lei de Deus: 
• Jacó fraudulentamente roubou Esaú do direito inato dele, Gn 

27. 
• Jacob adorou a Deus e viu uma escada ao céu; Deus repetiu a 

Jacó as promessas feitas a Abraão. Gn 28. 
• Deus castigou o engano de Jacó – Labão o enganou, Gn 29. 
• Por causa da fé de Jacó Deus o abençoou com riqueza e filhos, 

embora ele fizesse coisas ruins, Gn 30. 
• Deus protegeu Jacob da ira de Labão e de Esaú; Jacob luta com 

um anjo, Gn 31 33. 
[NT] Jesus perdoa e abençoa as pessoas ruins por causa da fé delas, não por causa 
das obras delas: 

• Jesus perdoa uma mulher pecadora, Lucas 7:36-50. 
• Jesus explica com uma parábola que Deus chama os bons e os maus 

para festejar com Ele, Mateus 22:1-10. 
• Jesus come e bebe com pecadores a quem Ele veio salvar, e é 

criticado, Lucas 5:27-32.  
[NR] Agradeça a Deus por nos perdoar por causa de nossa fé, não por causa de 
nossas ações (Romanos 8:28-30; 9:10-18). 

• Leve as boas novas de salvação às pessoas ruins como também às 
boas porque Jesus veio buscar o perdido (Lucas 5:32).  

[AT] José serviu como o defensor para os filhos de Israel que o tinham 
prejudicado: 

• José ganhou poder e se roga a Faraó por seus irmãos que o venderam 
em escravidão, Gn 37 e Gn 39 - 45. Esta é uma história longa e você 
pode lidar com isto em partes pequenas. Contém lições sobre perdão, 
pureza, gravatas familiares, intercessão e a provisão de Deus. José 
era uma figura profética de Cristo: 
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lhe uma nova vida no poder do nome de Jesus? Aqui está um 
versículo sobre Jesus para memorizar com sua família: João 3.16". 
O Sr. Aprendiz o memorizou, depois observou. ASr. Sábio, agora eu 
posso contar estar histórias para minha família. Nós podemos nos 
encontrar na próxima quarta-feira para falar sobre Jesus outra vez?@ 

Exercício 

Por favor, memorize João 3:16, e ajude sua família e amigos a 
memorizá-lo também. 

Capítulo I–4. Descoberta 4 
Como Escapar do Poder do Mal e da 

Morte 
O Sr. Tolo deixou-os, mas em poucos minutos veio correndo de 
volta sem fôlego. “Mas notícias, Aprendiz! Seu irmão que mora rio 
abaixo morreu numa batida de ônibus!” Aprendiz para o polimento e 
senta em silêncio. O Sr. Sábio senta ao lado dele, orando por ele. 
Aprendiz começa a chorar, “Oh, não! Por que Deus deixou este mal 
acontecer? Que conforto eu posso dar à sua família agora?” O Sr. 
Sábio conta a seu amigo a história do Poder de Jesus sobre a 
morte em João 11.17-44. 

Exercício 
Por favor, leia esta história em João 11.17-44 para descobrir o que o 
Sr. Sábio explica: 

• Como Jesus sentia-se sobre a morte de seu amigo Lázaro. 
• O que Jesus disse a Marta que aconteceria àqueles que 

creram nele. 
• O que aconteceu ao morto Lázaro quando Jesus o chamou. 

O Sr. Sábio explica: “Jesus certa vez teve um bom amigo que 
morreu, também. Jesus ficou muito triste na morte de seu amigo. 
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Deus não gosta de ver as pessoas sofrendo. Jesus veio para corrigir 
todas as coisas. Ele disse a Marta que Lázaro voltaria à vida outra 
vez, porque Lázaro cria em Jesus. Jesus é a ressurreição e ávida. Ele 
orou a Deus e então chamou Lázaro no sepulcro. Lázaro saiu vivo 
para fora do sepulcro”. 
“Jesus mostrou a todos que Ele tem poder sobre a morte. Quando ele 
morreu e voltou à vida ao terceiro dia, ele deu uma nova vida para 
todos que creram nele. Esta vida nunca termina porque nós temos o 
Espírito de Deus em nós”. 
O Sr. Tolo zomba. “Mas que poder Jesus tem para dar vida agora?” 
O Sr. Sábio conta a história do Homem Cheio de Demônios que se 
encontrou com Jesus em Marcos 5.1-20. 

Exercício 
Por favor, conte a história agora em Marcos 5.1-20 para descobrir 
as respostas para estas questões que o Sr. Sábio fez ao Aprendiz: 
O que os maus espíritos fizeram o homem realizar para si mesmo? 
O que os maus espíritos disseram a Jesus? 
O que Jesus fez para o homem? 
O que Jesus disse para o homem fazer após ele ter sido curado? 
O Sr. Sábio explica, “Jesus é o Filho de Deus. Ele é em sua exata 
natureza, Deus. (Filipenses 2.6). Os espíritos fizeram o homem 
clamar e cortar a si mesmo. Ele era tão forte que ninguém podia 
controlá-lo. Quando Jesus veio, eles o reconheceram como o Filho 
de Deus. O homem se ajoelhou perante Jesus e os espíritos 
suplicaram para ser enviados para os porcos. Jesus enviou os 
espíritos para for a do homem, e eles foram. Jesus curou o homem 
completamente. Então, Jesus enviou o homem de volta para seu lar, 
para contar a sua família o que Deus fizera por ele. 
“Quando Jesus foi aos céus, Ele enviou Seu Espírito para viver com 
o povo que confia Nele. O Espírito de Deus é poderoso e preteje-nos 
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• Jesus ilustra a boa mordomia com a parábola dos mordomos fiéis, 
Lucas 19:11-27.  

• Jesus ilustra a má mordomia com a parábola do mordomo infiel, 
Lucas 16:1-8. 

[NR] Sejamos bons mordomos e administremos bem o que Deus nos deu, seja 
dinheiro ou bens (1 Co 4:2). 

• Dê generosamente. Deus não quer que demos de má vontade (2 Co 
9:6-15). 

[AT] Deus respondeu às orações de fé no Antigo Testamento: 
• A magnífica oração de intercessão de Abraão por Ló e a família dele 

(Sodoma e Gomorra), Gn 18 - 19. 
• A magnífica oração de Salomão de dedicação do templo de Deus e 

de Seu povo, 2 Cr 6; 7:1-4. 
• A magnífica oração de Esdras de confissão de pecado em nome do 

seu povo, e os resultados (renovação), Esdras 9; Esdras 10:1-19.  
[NT] Deus responde as nossas orações de fé: 

• Pedro e João curam um homem manco orando em nome de Jesus - e 
é encarcerado por isto, Atos 3 - 4. 

• A simples oração pela fé de um pai e a cura do seu filho oprimido 
por demônios, Marcos 9:14-29.  

• A oração do cobrador de impostos pecador, Lucas 18:9-14.  
• Jesus nos diz como orar (inclusive a Oração do Senhor - ' Pai 

Nosso'), Mateus 6:1-15. 
• Jesus ora pelos apóstolos Dele e por nós, João 17.  
• Jesus se rende em oração para cumprir a vontade do Seu Pai, dar a 

Sua vida por nós, Mateus 26:36-46. 
[NR] Jesus nos diz que devemos orar em nome dele, de forma que nossa alegria 
possa ser completa (João 16:24).  

• O apóstolo o Paulo nos diz que oremos sem cessar (1 Ts 5:17). 
• O apóstolo João nos diz que confessemos nossos pecados a Deus (1 

João 1:8-10).  
[AT] Abraão enviou para longe o criado dele a fim de que buscasse uma noiva 
crente – Rebeca – para seu filho Isaque, Gn 24. 
[NT] Deus envia o Espírito Santo buscar uma noiva crente – a Igreja – para Seu 
Filho Jesus dele: 

• Jesus promete o Consolador que nos convencerá do pecado e 
revelará Cristo a nós, João 14:15-26; João 16:7-16.  
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• Deus testou a fé de Abraão, lhe dizendo que oferecesse o único filho, 
Isaque – o herdeiro da promessa – como um sacrifício, Gn. 22. 

• Em um lapso temporário de fé, Abraão tentou cumprir o pacto da 
graça de Deus pelos seus próprios esforços, Gn. 16 - 17. O resultado 
é que os Árabes muçulmanos, descendentes do seu filho ilegítimo 
com Hagar, Ismael, ainda lutam contra os descendentes de Abraão 
com Sara.  

[NT] Jesus requer fé para nós nascermos novamente, recebermos cura, e 
encontrarmos as bênçãos de Deus: 

• Jesus explica a Nicodemos que, pela fé, nós devemos nascer 
novamente do Espírito, João 3. 

• Jesus cura o criado de um capitão do exército crente, Mateus 8:5-17. 
• Jesus cura dois homens cegos por causa da fé deles, Mateus 9:27-

38. 
[NR] Nossa salvação pela fé resulta em boas obras, ou nossa fé não é genuína (Ef 
2:8-10; Tiago 1:22-24).  

• Resista às dúvidas como a de Abraão que tentou cumprir a aliança 
da graça de Deus pelos próprios esforços dele e que conduziram ao 
nascimento de Ismael e que, através dos descendentes árabes dele, 
deu origem ao Islã, a religião mais legalista do mundo (Gl. 3:6-12; 
Gl 4:21-31). 

• Busque renovação diária – ore e leia a Palavra de Deus diariamente - 
deixe o Espírito Santo de Deus nos renovar dia a dia (2 Co 4:16). 

[AT] Deus recompensou os bons mordomos do que Ele tinha lhes dado no Antigo 
Testamento: 

• Abraão deu dízimos dos bens recapturados dos invasores ao 
sacerdote semelhante a Cristo, Melquisedeque, e recusou levar 
qualquer bem dos capturados, Gn 14:11-24. 

• Boaz instruiu aos seus ceifeiros para deixar espigas para serem 
colhidas por Rute, Rute 2. 

[NT] Deus promete um tesouro no céu para aqueles que dão generosamente para o 
trabalho Dele e para aqueles em necessidade: 

• A viúva pobre deu embora ela precisasse das moedas para ela 
mesma viver, Lucas 21:1-4. 

• Barnabé vendeu a propriedade dele e a deu aos que estavam em 
necessidade, Atos 4:33-37.  

• Os cuidados do Bom Samaritano para com o inimigo dele, Lucas 
10:25-37.  
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do mal. Ele deu-nos uma nova vida que é eterna e santa. Ele ajuda-
nos a contar aos outros as boas novas sobre Jesus”. 
O Sr. Sábio pediu a Aprendiz para dar um passo em direção a Deus: 
“Aprendiz, você quer orar a Deus em nome de Jesus para mudar sua 
vida? Ele o fará. Aqui está um versículo para ajudá-lo a explicar a 
história para sua família: João 11.25. Esta é a esperança que você 
pode dar para sua família”. 
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Capítulo I–5. Descoberta 5 
O Que é Mais Importante Na Vida? 

O Sr. Sábio retorna na semana seguinte para visitar o Aprendiz, mas 
não encontra-o no lar. Finalmente, ele o encontra na rua. Aprendiz 
se desculpa, “Sr. Sábio, desde o funeral do meu irmão eu tenho 
estado ocupado para pensar em Deus. Talvez em um mês ou dois...” 
O Sr. Sábio diz, “Eu sei que você está ocupado, mas você não deve 
deixar as coisas desta vida fazê-lo esquecer o que é mais importante. 
Ouça a história de Noé e o Dilúvio em Gênesis 6.5-14 e 7.1-24”. 

Exercício 

Por favor, leia esta história em Gênesis 6.5-14 para descobrir o que 
o Sr. Explica: 
Como Deus sentia a respeito do que as pessoas estavam fazendo no 
tempo de Noé? 
Por que Deus salvou Noé e sua família? 
O que Noé fez, para obedecer a Deus? 
O Sr. Sábio adiciona esta explicação à história: “Jesus disse que o 
povo nos dias de Noé estavam vivendo suas vidas normais (Lucas 
17.27). Eles esqueceram Deus e se tornaram maus e violentos. Deus 
esperou pacientemente por eles, mas eles ignoraram Deus. Deus é 
santo. Ele não tolera pecado. O pecado e a violência que Ele viu no 
tempo de Noé o fizeram triste e irado. Ele decidiu para destruir todo 
o povo do mundo”. 
“Noé foi o único homem que ouviu a Deus. Noé confiou em Deus 
embora ele não pudesse vê-lo. Ele gastou muitos anos edificando a 
arca embora ele não pudesse ver qualquer água para fazer flutuar a 
arca. Deus salvou Noé, porque Noé creu em Deus e o obedeceu. 
Deus destruiu a terra com um dilúvio, mas salvou Noé dentro da 
arca”. 
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[AT] Deus prometeu abençoar todas as nações em um descendente do crente 
Abraão: 

• Abraão creu em Deus, que aceitou a fé dele como justiça e Deus 
prometeu as bênçãos através da semente do crente Abraão – um 
descendente, e selou isto com um pacto sério, Gn 12:1-7; Gn 15. 

• Deus prometeu para Abraão um filho através de um nascimento 
milagroso, e Abraão crê, Gn 15:1-6. 

[NT] Deus cumpre a promessa Dele para abençoar todas as nações pela semente 
de Abraão, Cristo, que nos salvar do pecado e nos cura: 

• Maria aceita dar à luz de um modo milagroso o Filho e o Salvador 
dela, Lucas 1:26-56.  

• Jesus cura um homem endemoninhado, e muitos outros, porque eles 
têm fé, Marcos 1: 21-34.  

• Jesus cura, e perdoa os pecados de um paralítico por causa da fé dos 
amigos atenciosos dele, Marcos 2:1-12.  

• Deus derrama o Seu Espírito Santo sobre os judeus de muitas nações 
que recebem a Cristo (Pentecostes), At 2. 

• Deus derrama o Seu Espírito Santo sobre os gentios, abrindo o 
caminho para todas as raças serem salvas, Atos 10:44-48.  

[NR] Nós recebemos o perdão de Deus pela fé, não por nossos próprios méritos 
(Ef. 2:8-10). 

• Nós somos os herdeiros de Abraão. Nós recebemos a bênção 
prometida a ele, crendo como ele (Gl. 3:6-12; 4:21-31). 

• Nós testemunhamos por Cristo no poder do Espírito Santo para 
pessoas de todas as nações (Atos 1:8). 

• Nós oramos pela cura física em nome de Jesus (Tiago 5:14-16).  
• Deus permite curar ou nos dar outra forma de graça, como ele fez 

com Paulo (2 Co 12:7-10 – Deus não cura todo mundo, ou ninguém 
morreria e estaria com Ele no céu!) 

[AT] A fé de Abraão conduziu às boas obras e à promessa de Deus que deu a base 
para Antigo e o Novo Testamentos: 

• Abraão deixou Ló, seu sobrinho egoísta, escolher as terras de pasto 
mais ricas, Gn. 13. 

• Abraão, pela fé, levou os seus trabalhadores para lutar contra cinco 
reis para salvar Ló, Gn. 14. 

• A fé de Abraão resultou no nascimento de Isaque, por quem Deus 
estabeleceu o Seu pacto de graça, Gn. 21. 
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• Deus matou os filhos do sumo sacerdote que entraram em Sua 
presença sem o sangue – Lv 10. 

[NT] A adoração do NT inclui o sangue de Cristo, o Cordeiro eterno de Deus: 
• Jesus chocou os judeus dizendo que nós devemos comer a Sua carne 

e beber o Seu sangue, João 6.26-59. 
• Jesus conta a mulher Samaritana que nós devemos adorar a Deus em 

espírito e em verdade, João 4. 
[NR] Adorar a Deus com corações sinceros, relembrando o sacrifício de sangue de 
Jesus por nossos pecados (Mt 26.26-28). 

• Celebrar a Comunhão da maneira como Ele exige (1 Co 10.16-17; 
11.27-32). 

• Nós podemos louvar a Deus com nossos lábios até ficarmos roucos, 
mas se nós não obedecermos a Ele nossos louvores serão em vão 
(Mt 15.6-9). 

[AT] Deus enviou uma inundação para castigar a raça humana ímpia com a morte 
física (Noé), Gn. 6 - 9. 
[NT] Deus adverte de uma “segunda morte” se nós não nos arrependemos – 
separação eterna de Deus no inferno: 

• O João Batista chama os homens para se arrepender, em preparação 
para Cristo o Messias prometido, Mt. 3. 

• Deus castiga os pecadores impenitentes no lago de fogo (julgamento 
final e ‘segunda morte '), Ap 20:11-15. 

[NR] Deixe a compaixão e bondade de nosso Pai Divino nos conduzir ao 
arrependimento (Romanos 2:4). 

• Se arrepender de nossos pecados e crer em Cristo (Marcos 1:15).  
[AT] Deus criou raças e culturas diferentes na torre de Babel: 

• Os homens tentaram permanecer unidos em uma sociedade 
orgulhosa, mas Deus os separou em muitos idiomas, Gn 10. 

[NT] Todas as raças e culturas louvam a Deus diante do Seu trono eterno em 
glória, Ap. 7:9-17. 
[NR] Crer em Deus, não no poder político do homem (Zacarias 4:6).  

• Aprecie as raças e culturas diferentes que são reconhecíveis no céu 
ao longo da eternidade. Sua variedade determinada por Deus 
embeleza a Noiva de Cristo – as pessoas de todas as nações, tribos e 
idiomas (Ap 7:9-12). 

• Fazer discípulos de todas as nações (grupos culturais de pessoas, Mt. 
28:18-20). 
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“Hoje nós somos como o povo do tempo de Noé. Nós ignoramos 
Deus e nos tornamos cheio de pecado e violência. Nosso pecado 
deixa Deus triste e irado. Nós todos seremos destruídos pela morte 
se nós não entrarmos no lugar seguro que Deus tem nos dado. Este 
lugar seguro, que é como a arca, é Jesus”. 
O Sr. Tolo caminhava, ouvindo. Ele estava cuidando de uma 
máquina de aspecto estranho. Ele protesta, “Mas Aprendiz não está 
fazendo nada de mal! Porque ele necessita de um lugar seguro para 
se esconder? Ele necessita é de mais dinheiro! Olhe essa máquina de 
doces. Coloque uma moeda aqui, aperte isto e sai um doce. Compre-
a, Aprendiz, para sua marcenaria. As pessoas virão pelo doce e você 
conseguirá muito dinheiro”. 
O Sr. Sábio diz ao Sr. Tolo, “Escute a história de Jesus sobre o tolo 
Homem Rico em Lucas 12.13-21”. 

Exercício 
Por favor, descubra as advertências de Jesus em Lucas 12.13-21 às 
pessoas que buscam apenas mais riquezas. 
O Sr. Sábio explica, “Sr. Tolo, você vê que o homem rico estava 
apenas fazendo tocando seu negócio normalmente? Mas ele estava 
colocando mais importância em seus grãos e celeiros do que em 
Deus. A morte o surpreendeu no meio de seu negócio. Ele não 
estava preparado para a morte”. 
“Jesus disse que Ele retornará a terra outra vez. Algumas pessoas 
estarão fazendo seu trabalho comum como as pessoas nos dias de 
Noé. Elas não estarão prontas para Jesus. Elas serão destruídas como 
o povo que foi pego pelo dilúvio. Mas aqueles que pertencem a 
Jesus estarão seguros”. 
O Sr. Tolo caminha rindo, mas Aprendiz responde em obediência à 
história: “Sr. Sábio, eu reconheço que eu tenho esquecido Deus. Ore 
comigo para que eu possa pedir perdão em nome de Jesus. Eu 
contarei estas histórias para minha família, para ajudá-la a lembrar-
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se de Deus. Qual versículo bíblico você quer que eu memorize desta 
vez?” 
O Sr. Sábio recomenda, “Aprenda Romanos 6.23. Nós podemos nos 
encontrar outra vez na quarta-feira? Venha com sua família à minha 
casa para a ceia”. 
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Apêndice 
Histórias Bíblicas do Antigo e Novo 

Testamentos 
As referências bíblicas das histórias estão em negrito. 
Abreviações: 
AT = Antigo Testamento 
NT = Novo Testamento 
NR = Nossa Resposta 

Eventos Históricos No Tempo dos Patriarcas Com Eventos Posteriores 
Semelhantes 

[AT] Deus criou o universo físico, temporal, Gênesis 1-2. 
[NT] Deus começa Sua nova criação, que é espiritual, eterna e sem pecado: 
A ressurreição de Jesus, na qual os crentes participam, começa a nova criação, 
Mateus 28. 
Ela será completa com os novos céus e nova terra que nos aguardam, Ap 21-22. 
Nós nascemos espiritualmente para ele (Jesus com Nicodemos), João 3.1-7. 
[NR] Agradecer a Deus pelas boas coisas que Ele criou para nós na velha criação. 

• Proclamar com alegria que nós entramos em uma nova, espiritual e 
eterna criação por participarmos da ressurreição de Jesus, que foi as 
primícias da nova criação (1 Co 15; 2 Co 5.17). Não há outro 
caminho (Jo 14.6). 

[AT] O primeiro Adão cai na tentação de Satanás e desobedece a Deus, trazendo 
morte sobre o homem e separação do Deus santo (pecado original): Gênesis 3. 
[NT] O último Adão, Jesus, venceu a tentação de Satanás, trazendo vida e 
reconciliação da humanidade com Deus: 

• O “último Adão” (1 Co 15.45) resiste às tentações do diabo, Mt 4. 
• Jesus, vivendo em nós, capacita-nos a resistir a Satanás e vencer o 

mundo, Jo 16 a 17. 
• Jesus obedece à vontade do Pai no Getsêmani, até à morte (o teste 

supremo), Mt 26.36-42. 
[NR] Confessar nossos pecados a Deus e nos arrependermos (1 Jo 1.8-10). 

• Resistir a Satanás, usando a armadura de Deus no poder do Espírito 
Santo (Tiago 4.7; Ef 6). 

[AT] A adoração do AT exigia o derramamento de sangue de uma vítima 
inocente: 

• O primeiro assassinato, de Caim contra Abel, quando Deus rejeitou a 
oferta sem sangue de Caim, mas aceitou a de Abel, Gn 4. 
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Trabalho Prático 
• Descubra quais grupos de pessoas no mundo ainda 

necessitam de igrejas saudáveis e organize sua congregação 
para orar por esses povos regularmente. 

• Peça a Deus para mostrar para a congregação a quem Ele 
tem dado o dom espiritual de trabalhar com pessoas de 
outras culturas. 

• Façam planos para sustentar missionários com orar e 
contribuição. 

• Treine seus missionários para imitar a encarnação de Cristo 
quando eles entrarem em outra cultura, por aprender como 
crianças e se identificar com o povo. 

• Treine-os para aceitar os costumes de outras culturas de 
modo que eles não neguem o senhorio de Cristo. 

• Treine seus missionários para plantar igrejas saudáveis e 
levantar líderes. 

• Separe estas pessoas como missionários como a igreja de 
Antioquia separou Paulo e Barnabé em Atos 13.1-3, para 
repetir o ciclo completo de reprodução da igreja tudo outra 
vez. 

FIM DA SEÇÃO TRÊS 
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Capítulo I–6. Descoberta 6 
Como Encontrar A Verdadeira 

Bondade 
Na próxima quarta-feira, após eles terem terminado uma boa 
refeição na casa do Sr. Sábio, Aprendiz diz, “Eu estou preocupado 
com uma questão. Eu sei que eu preciso do perdão de Deus para 
algumas coisas. Mas o Sr. Tolo insiste que eu não sou uma pessoa 
realmente má. Eu cumpro meus deveres como pai, marido e bom 
cidadão. Isso não é suficiente?” 
O Sr. Sábio responde com outra história. “Aprendiz, deixe-me 
explicar-lhe sobre o Corrupto Cobrador de Impostos em Lucas 
19.1-10. Em seguida o Sr. Sábio fez perguntas para ver se Aprendiz 
havia compreendido. 

Exercício 
Por favor, descubra em Lucas 19.1-10: 
Como Jesus notou que Zaqueu queria encontrá-lo? 
Como Jesus tratou com este cobrador de impostos corrupto? 
Como Zaqueu tratou Jesus? 
O que Zaqueu fez em gratidão por Jesus não condená-lo como os 
outros fizeram? 
O Sr. Sábio explica a história: “Jesus sempre vem àqueles que estão 
buscando por Ele e muda seus corações. Nós nunca podemos ser 
pessoas boas por nossos próprios esforços. As pessoas que pensam 
que elas são muito boas também se orgulham de seu próprio pecado. 
Quando Jesus vem entra em nossas vidas, ele dá-nos Sua bondade. 
Como Zaqueu, nós mostramos nossa gratidão a Ele como nossa 
ações”. 
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Aprendiz ainda se sente confuso. “Mas o que dizer sobre meu tio 
religioso? Ele repete as orações que o sacerdote deu centenas de 
vezes por dia!” 
O Sr. Sábio responde, “Nós não agradamos a Deus por seguir um 
conjunto de regras ou simplesmente cumprindo os serviços 
religiosos. Deixe-me contar-lhe a história do Sacerdote e do 
Cobrador de Impostos em Lucas 18.9-14”. Após a história, o Sr. 
Sábio tinha questões prontas para Aprendiz responder. 

Exercício 

Por favor, leia nesta Bíblia a história em Lucas 18.9-14: 
• A qual tipo de pessoa se refere nesta história? 
• Quais foram as atitudes do homem religioso para com Deus? 
• Qual foi a atitude do cobrador de impostos? 
• Qual homem agradou a Deus e se tornou verdadeiramente 

bom? 
O Sr. Sábio relembra Aprendiz, “Apenas Deus pode nos fazer 
verdadeiramente bons, Aprendiz. Quando nós somos honesto com 
Ele sobre nosso pecado e confiamos Nele para perdoar-nos em nome 
de Jesus, Seu Espírito vem a nós para fazer-nos verdadeiramente 
bons. Nós podemos ser muito religiosos como o homem na história, 
mas isto não agrada a Deus. Arrependimento e confiança agradam a 
Deus.” 
Antes de Aprendiz ir embora, o Sr. Sábio pede-lhe para responder ao 
que ele tem ouvido por obedecer a Deus. “Aprendiz, como sua 
família está respondendo às boas novas sobre Cristo? Eles estão 
prontos para obedecer a Deus com você? Você pode orar com eles 
pelo perdão em nome de Jesus assim como eu orei por você. Aqui 
está um versículo para memorizar: Atos 2.38”. 
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relatórios freqüentemente de modo que possamos nos regozijar em 
tudo o que Senhor fizer. Embora as igrejas que você iniciar não se 
pareçam com esta igreja nas coisas externas, nós todos seremos um 
corpo de Cristo. Ele nos une, não por idioma, cultura, ou tradições, 
mas pelo Seu Espírito Santo dentro de nós”. 
Todas as novas congregações da área se reuniram em segredo certa 
noite em um lugar isolado, fora da vista das autoridades. Eles 
oraram e impuseram as mãos sobre Ajudador e sua esposa, para 
comissioná-los a ir e fazer discípulos de Cristo numa terra distante, 
com o Sr. Sábio. Eles viajarem e viveram com as famílias que os 
ajudaram a aprender o idioma. Eles trabalharam duramente para 
ganhar a vida. Eles fizeram as coisas que eles aprenderam das 
histórias sobre os apóstolos. O povo confiava neles, porque eles 
viam Jesus em suas vidas. Ajudador enviou relatórios para sua 
igreja, que havia enviado eles. “Muitas pessoas estão recebendo a 
Cristo. Nós batizamos um bom número ontem. Seus costumes são 
muito diferentes, mas Deus abençoa nossa obra quando nós 
respeitamos sua cultura e costumes”. 
O relatório trouxe alegria e grande encorajamento às igrejas que os 
enviaram. O Espírito de Deus trabalhou através deles pra reproduzir 
muitas igrejas onde não havia nenhuma, assim como Ele fez com o 
Sr. Sábio quando ele começou a treinar Aprendiz para ser um líder 
do povo de Deus. 
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do Antigo Testamento sobre os gentios. Ao invés, eles pediram aos 
gentios para evitar ofender seus vizinhos judeus. Todos os crentes 
foram encorajados, porque eles mantiveram a igreja unida. A igreja 
não foi unida porque todos seguiam as mesmas tradições, mas 
porque eles foram salvos pela fé em Cristo e podiam seguir 
diferentes tradições. Você se lembra da visão de Pedro?” 

Exercício 
Descubra em Atos capítulo 10: 

• Quantas vezes Deus ordenou a Pedro para pegar, matar e 
comer animais que eram proibidos por sua cultura? 

• De acordo com sua visão, como Deus queria que Pedro 
tratasse os visitantes que eram de outra cultura? 

• O que a visão e as ações de Pedro nos falam sobre aceitar as 
pessoas com diferentes costumes e tradições? 

Ajudador diz, “Eu compreendo. Nós devemos dar a mesma 
liberdade às pessoas de outras culturas que o apóstolo Paulo deu-
lhes em suas jornadas missionárias. Nós não exigimos que eles 
aprendam nosso idioma ou sigam nossos costumes ou usem nosso 
estilo de música. Nós os ensinamos a se converter a Deus que os 
perdoará e aceitará como eles são. Ele dará o dom do Espírito Santo 
para eles assim como Ele nos deu quando nos convertemos a Ele. O 
Espírito Santo então os guiará a toda a verdade. Ele os convencerá 
do pecado. Ele mostrará para eles quais costumes são úteis e quais 
costumes negam o senhorio de Cristo”. 
Aprendiz diz, “Nós enviaremos você, Ajudador. Você e sua esposa. 
Nós imporemos as mãos sobre você e o enviaremos com nossa 
bênção. Nós oraremos por você fielmente durante nosso principal 
grupo de oração e em nossos grupos pequenos. Nós ajudaremos a 
sustentar você com ofertas de amor e o visitaremos se nós 
pudermos. Você será um embaixador de Deus para essas pessoas, e 
nós seremos seus parceiros na obra de Deus. Por favor, envie-nos 
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Capítulo I–7. Descoberta 7 
Como Encontrar Nova Vida em Jesus 

 
Eles ouviram alguém à porta da casa do Sr. Sábio. O Sr. Tolo estava 
segurando diversas coisas de cor brilhante com penas. “Compre um 
chapéu para suas esposas, cavalheiros!” Aprendiz lhe diz, “Nós 
temos coisas mais importantes para falar do que sobre penas. Minha 
família e eu estamos decidindo juntos a obedecer a Jesus. Eu espero 
que você faça o mesmo, Sr. Tolo”. 
O Sr. Tolo responde, “Eu tenho pensado sobre isso. Eu o seguirei, 
mas do meu próprio jeito. Não fique muito fanático sobre isso, 
Aprendiz. Eu li um folheto evangelístico sobre Jesus. Ele dizia que 
você não tem que fazer nada exceto crer Nele. Isso é tudo. Você 
disse que O obedeceria. Você não pode. Ele o fará até mesmo amar 
seus inimigos. Isto é loucura!” 
O Sr. Sábio discorda. “Não. Crer é apenas o começo. Deus quer que 
você confirme sua confiança com uma obediência simples. Aqui 
está uma história para ajudar você a compreender”. 
O Sr. Sábio conta a história do Funcionário do Governo Etíope em 
Atos 8.26-38. 

Exercício 

Por favor, leia esta história em Atos 8.26-28 e descubra: 
Sobre quem o etíope estava lendo nas escrituras do Antigo 
Testamento, as quais foram escritas centenas de anos antes de Cristo 
nascer? 
O que estas escrituras do Antigo Testamento prediziam sobre Jesus? 
O que o etíope fez para mostrar que ele creu em Jesus? 
O Sr. Sábio explica a história assim: “A Escritura que o etíope leu 
foi Isaías 53. Ela foi escrita antes de Jesus nascer, mas ele contou o 
que Jesus faria. Ela disse que nós somos como ovelhas que se 
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desviaram de Deus em nosso pecado. Nós merecemos a morte, mas 
Jesus levou todos os nossos pecados, nossas enfermidades, nosso 
sofrimento e nossa morte sobre Seus ombros. Porque Ele sofreu e 
morreu, nós somos livres do pecado e morte. 
“O etíope creu no que Jesus tinha feito por ele. Para mostrar sua fé, 
ele imediatamente pediu a Filipe para batizá-lo ali, na estrada, onde 
ele tinha visto água. O Batismo mostra que o Espírito Santo nos 
uniu com Cristo em Sua morte (Colossenses 2.12). Nossa vida de 
pecado morre com Jesus. Pela fé, nós também nos unimos em Sua 
ressurreição e começamos uma nova vida que é eterna e santa. Seu 
Espírito vem viver em nós”. 
O Sr. Tolo disse, “Isso é ridículo. Nós não necessitamos de água 
para nos tornarmos santos! Para isso nós fazemos uma longa 
meditação. Eu venderei a você um livro por um homem santo Hindu 
sobre isso. Aqui está.” 
O Sr. Sábio conta a história de Naamã, o Leproso em 2 Reis 5.1-
14. Ele faz perguntas para ajudar Aprendiz a compreender a história. 

Exercício 
Por favor, encontre a história de 2 Reis 5.1-14 neste Bíblia: 
O que Naamã fez para mostrar sua fé? 
O água do rio não lavou a lepra de naamã, mas como Deus usou-a 
para levar Naamã a confiar Nele? 
O Sr. Sábio dá a Aprendiz esta explicação: “Deus nos diz para 
sermos batizados em água. Como a purificação de Naamã e o 
batismo do etíope, nosso batismo em água mostra a nossa fé. É a 
primeira coisa que nós fazemos para obedecer a Deus. O batismo 
mostra que Deus tem lavado todos os nossos pecados com o sangue 
de Jesus” (1 João 1.7). 
O Sr. Sábio pede a Aprendiz para dar este passo de obediência para 
com Deus com sua família inteira: “Aprendiz, memorize Marcos 
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como Ele ordenou. Escrute a história, que eu já lhe contei, do 
Primeiro Concílio da Igreja”. 

Exercício 
Descubra em Atos capítulo 15: 

• O que os crentes judeus ensinaram que negava a graça de 
Deus? 

• O que Deus requer para nos salvar? 
• Após nós sermos salvos, o que mais Deus exige para nós 

fazermos? 
• Como Deus mostrou que todas as pessoas podem ser salvas 

sem deixar sua cultura? 
• Muito embora eles estivessem sob a Lei, o que os cristãos 

gentios deveriam fazer para evitar ofender seus vizinhos 
judeus? 

• Como o concílio da igreja encorajou os crentes? 
O Sr. Tolo não espera para ouvir o Sr. Sábio explicar a história. Ele 
disse ao Aprendiz e Ajudador, “Atos registra três viagens 
missionárias do apóstolo Paulo. Quando seu próprio povo, os 
judeus, rejeitou as mensagens de Paulo sobre Cristo, ele foi aos 
gentios que a receberam. Alguns judeus crentes disseram que os 
gentios deveriam seguir todas as tradições judaicas para serem 
salvos. Paulo e Barnabé discordaram categoricamente com isso. Eles 
dizem que Deus não requer que sigamos qualquer lei ou tradições 
para sermos salvos. Deus salvou-nos pela graça através da fé em 
Jesus Cristo assim como nós”. 
“O apóstolo Pedro também relembrou-nos que o Concílio da Igreja 
visita Cornélio e seu povo. Eles eram gentios, mas quando eles se 
converteram a Deus, Ele deu-lhes o dom do Espírito Santo. Isso 
provou aos apóstolos que Deus os aceitava como eles eram, sem ter 
que adotar costumes judaicos. Os apóstolos, portanto, batizou-os 
naquele mesmo dia. O Concílio decidiu não impor a lei de Moisés 
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lhes desenvolver suas próprias tradições enquanto eles crescem. Se 
nós introduzirmos qualquer coisa além da Bíblia para eles, nós os 
confundiremos. Eles seguirão nossas tradições ao invés de Cristo. 
Por essa razão, nós batizaremos aqueles que se arrependem e pedem 
a Deus para perdoá-los em nome de Jesus. Tão logo eles sejam 
batizados, nós nos reuniremos como uma igreja para adorar a Deus e 
servi-lo em amor”. 
Ajudador diz alegremente, “Vamos começar tão logo quanto 
possível! Assim que houver um grupo de crentes batizados, nós os 
ensinaremos os elementos básicos da adoração – louvor, oração, 
confissão de pecados e a Ceia do Senhor, a Palavra, contribuição e 
comunhão. Eu os ensinarei a cantar louvores com seu próprio estilo 
musical. Nós os ajudaremos a obedecer todos os mandamentos de 
Cristo. Nós lhes daremos as ferramentas para estudar e aplicar as 
Escrituras, assim como você fez conosco, Sr. Sábio. Aqueles que 
pastorearem suas próprias famílias nós apontaremos como 
presbíteros para eles”. 
“Sim! Depois nós os deixaremos. Nós continuaremos a visitá-los 
ocasionalmente para mentorear seus líderes, mas nós não 
lideraremos suas igrejas. Deus levantará líderes entre eles 
rapidamente, como Ele fez em Atos, e nós os treinaremos”. 

Missionários Enfrentam Novos Costumes 
O Sr. Tolo zomba, “Você não pode formar novas igrejas tão rápido. 
Essas pessoas são muito diferentes de nós. Elas introduzirão seus 
costumes estranhos para as novas igrejas. Elas cantarão músicas de 
uma maneira diferentes que ferirão nossos ouvidos e comerão 
comidas que nós não podemos tocar. Elas não conhecem nossas 
cerimônias e celebrações. Elas devem aprender todas as nossas 
tradições primeiro!” 
O Sr. Sábio suspire com tristeza, “Eu sinto que você não 
compreende a graça de Deus, Sr. Tolo. Nós não adoramos uma lista 
de rituais e tradições. Nós adoramos a Cristo e o servimos em amor 
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16.16. Conte a sua família e amigos como o batismo nos une com 
Jesus Cristo”. 



 

 22 

Capítulo I–8. Descoberta 8 
Como Tornar-se Seguidor de Jesus 

O Sr. Sábio tinha vindo à marcenaria de Aprendiz para dizer-lhe que 
ele em breve o deixaria por causa de uma longa viagem. Ele 
acrescenta, “Aprendiz, você tem ouvido claramente as boas novas de 
Jesus. Você sabe que nossa necessidade do único Deus verdadeiro e 
como Ele enviou Jesus para resgatar-nos do pecado e da morte. 
Você sabe como a morte e ressurreição de Jesus nos trazem perdão e 
nova vida”. 
“Na última semana nós falamos sobre como mostrar a Deus sua fé 
através do batismo. Duas outras histórias ajudarão você e sua família 
a se tornar seguidores de Jesus. Então nós veremos se você está 
pronto”. 
O Sr. Sábio conta a história sobre Como Paulo Encontrou Jesus 
em Atos 22.1-16. 

Exercício 
Por favor, descubra desta história da Bíblia em Atos 22.1-16: 
O que Paulo estava fazendo aos cristãos antes de encontrar Jesus? 
Quem falou para Paulo na estrada de Damasco? 
O que Paulo precisou fazer para tornar-se um seguidor de Jesus? 
O Sr. Sábio resume a história: “Paulo colocou muitos cristãos na 
prisão antes de encontrar Jesus. Ele pensou que ele estava servindo a 
Deus por tentar parar os cristãos. Ele não creu que Jesus tinha 
levantado dos mortos. Ele pensava que os cristãos eram mentirosos.” 
“Mas o Jesus que ressuscitou falou com Paulo. Paulo ficou cego até 
que um profeta de Deus veio curá-lo. O profeta disse a Paulo que ele 
testemunharia para todos os homens sobre o que ele tinha visto e 
ouvido”. 
O Sr. Tolo avança para a marcenaria e começa a falar, mas vê o Sr. 
Sábio e pára. Ele escuta por um momento, então diz, “Não tenha 
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uma criança. Nós nos humilhamos como Cristo fez, e aprendemos a 
linguagem e a cultura das pessoas através delas mesmas. Nós as 
deixamos nos ensinar. Nós construímos confiança e relacionamentos 
amorosos, como Rute fez quando ela mudou para outra cultura, para 
Israel. Ela vinculou-se aos israelitas porque elas os amava, 
começando com sua sogra Noemi”. 
Ajudador acrescenta, “Quando nós conhecermos as pessoas bem, 
nós saberemos como relacionar as boas novas em palavras que eles 
compreendam facilmente. Eu li o que o apóstolo Paulo disse em 1 
Coríntios 9.19-23 que para os judeus Ele se tornou como um judeu e 
para as outras nações como elas eram. Ele se tornou como os outros 
tanto quanto possível para ganhá-los para Jesus”.  
O Sr. Sábio diz, “Aqui está um estudo que eu trouxe para você, com 
algumas maneiras sobre como os missionários podem imitar Paulo e 
a encarnação de Cristo: 

• Viva entre as pessoas; viva como elas vivem, exceto quanto 
ao pecado. 

• Pegue um ajudante, para ajudar você a aprender a linguagem. 
• Escolha umas poucas sentenças em sua linguagem para 

aprender a cada dia. 
• Caminhe e pratique essas sentenças com até cinqüenta 

pessoas que você possa encontrar naquele dia. 
• Quando você conhece sua linguagem bem o suficiente, 

comece a contar as histórias bíblicas sobre Deus e Seu Filho, 
Jesus Cristo. 

• Focalize nas pessoas receptivas e deixe os resistentes para 
outra ocasião. 

• Fale aos chefes das famílias. Isto facilita que inteiras famílias 
venham a Cristo”. 

O Sr. Sábio explica, “Quando as pessoas de outra cultura vem a 
Cristo, nós devemos ser cuidadosos para ensiná-los os mandamentos 
de Cristo e dos apóstolos, mas não nossas próprias tradições. Deixe-
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O Sr. Sábio diz ao Ajudador e sua esposa, “Deus tem lhe dado o 
dom espiritual de ser capaz de amar e comunicar-se com as pessoas 
de outras culturas. Eu gostaria que você fosse comigo e 
trabalhássemos juntos. Você é pobre e eu não espero que sua 
congregação, que também é pobre, pague-lhe um salário. Ela deve 
ajudar alguém, como as outras igrejas que Deus tem levantado nesta 
área. Meu plano é que Ajudador e eu trabalhemos como agentes 
para uma companhia que tem nos oferecido um emprego ali. Nós 
ganharemos nossa vida assim como o apóstolo Paulo fez em Atos 
18. Os amigos de Paulo, Priscila e Áquila, deu-lhe um emprego de 
fazer tendas. Nós temos amigos cristãos que são como Priscila e 
Áquila. Eles providenciarão emprego para nós onde nós 
trabalharemos”. 
Como Levar o Evangelho Para Pessoas Pobres 

de Outra Cultura 
A esposa de Ajudador diz, “Eu não penso que sei como funciona 
com as pessoas se sua cultura é muito diferente”. O Sr. Sábio 
explica, “Nós fazemos do mesmo modo que Deus fez quando veio 
para nossa cultura. Pense na encarnação de Jesus. Deus enviou Jesus 
como um missionário para contar-nos as boas novas. Ele não veio 
como um rei muito embora Ele merecesse a adoração de todos. Ele 
deixou Seu lugar no céu e veio como um bebê impotente. Ele 
aprendeu a cultura judaica como um jovem rapaz. Quando Ele 
ensinou, as pessoas não o escutaram porque Ele era poderoso ou 
famoso. Elas escutaram porque elas sabiam que Suas palavras 
vinham de Deus. Aqueles que não gostaram do que Ele disse o 
mataram. Por causa de Seu amor por nós, Ele perseverou em todas 
estas coisas. Ele não teria nos salvador de qualquer outra maneira”. 
A esposa de Ajudador diz, “Mas como nós faremos isso? Nós não 
podemos nos tornar crianças outra vez e crescer em uma nova 
cultura”. O Sr. Sábio responde, “Nós não podemos nos tornar 
crianças, mas nós podemos entrar na outra cultura da maneira de 
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pressa com essas coisas, Aprendiz. Pense bem a respeito. Não se 
deixe levar por esse negócio de Jesus. Ele pode interferir em sua 
vida!” 
O Sr. Sábio ora silenciosamente a Deus, depois conta a história de 
Como Jesus Foi elevado Aos Céus em Lucas 24.36-53. Ele faz 
essas perguntas ao Aprendiz: 

Exercício 
Por favor, encontre esta história em Lucas 24.36-53: 
O que Jesus fez para mostrar aos Seus discípulos que Ele não era um 
fantasma? 
Quais eventos históricos específicos Jesus nos instrui a proclamar 
como boas novas a todas as nações? 
Que coisa maravilhosa Jesus prometeu enviar aos Seus seguidores? 
O Sr. Sábio conclui a história: “Jesus foi elevado aos céus como um 
homem. Os anjos prometeram que Ele retornaria do mesmo modo 
(Atos 1.8-11). Até lá, Jesus deu aos Seus seguidores um trabalho 
para fazer e enviou Seu Espírito do alto para capacitá-los para fazer 
o trabalho”. 
“Este trabalho é para nós hoje também. Ele prometeu dar-nos poder 
do céu, o qual vem através do Espírito Santo que vive em nós. 
Nosso trabalho é contar a todas as pessoas sobre Jesus, 
especialmente sobre Sua morte e ressurreição, e proclamar 
arrependimento e perdão de pecados”. 
“Um dia Ele retornará e levantará Seus seguidores de entre os 
mortos, de modo que nós todos possamos estar com Ele onde Ele 
está (João 14.3). Aprendiz, você está pronto para dar este passo em 
direção a Deus? Ouça a voz de Jesus. Confesse seus pecados e seja 
batizado, lavando seu pecado em nome de Jesus (Atos 22.16)”. 
Aprendiz diz, “Eu sei em meu coração que isso é verdadeiro. Eu e 
minha família obedeceremos a Cristo”. O Sr. Tolo, contudo, sai 
murmurando sobre se tornar muito fanático acerca de religião. 
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Exercício 
Faça o que o Sr. Sábio pediu ao Aprendiz para fazer: 

• Memorizar Mateus 28.19-20. 
• Contar aos outros o que você tem visto e ouvido sobre Jesus. 
• Louvar a Deus pelo dia quando Ele voltará para levar Seus 

seguidores para estar com eles no lar celestial. 
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fazer discípulos de todas as nações do mundo. Deus abençoa as 
igrejas que são obedientes aos Seus mandamentos. Ele ama todas as 
pessoas do mundo e quer que elas o conheçam através de Jesus 
Cristo, Seu Filho. Agora, deixe-me contar-lhe sobre Jonas, O 
Missionário Relutante, que primeiramente pensou a mesma coisa 
que o Sr. Tolo sobre alcançar as pessoas de outra cultura”. 

Deus Quer Salvar As Pessoas de Todas as 
Nações 

Exercício 
Descubra no livro de Jonas: 

• O que profeta israelita fez quando Deus deu-lhe uma 
mensagem para uma cidade inimiga? 

• Como Deus fez Sua vontade prevalecer, mesmo quando o 
missionário recusou ir aonde ele foi enviado? 

• De que maneira esta história mostra o amor de Deus pelas 
nações pecadoras do mundo? 

O Sr. Tolo diz, “Esta é uma conversa perigosa. Nós não 
necessitamos ir para terras distantes para encontrar pessoas que não 
necessitam se arrepender de seus pecados!” 
O Sr. Sábio continua a explicar, “Jonas recusou pregar para uma 
nação inimiga. Ele pegou um barco na direção oposta. Deus enviou 
uma tempestade e então um peixe o engoliu. Jonas reconheceu que 
ele deve fazer a vontade de Deus. Deus se importou com as pessoas 
de Nínive como Ele se importa com todas as pessoas do mundo. 
Quando eles se arrepende, Deus os perdoa como Ele perdoa todos 
que se arrependem e se voltam à Ele. Deus nos dá amor pelas 
pessoas mesmo quando elas são diferentes de nós. Ele enviou-nos 
para levar-lhes as boas novas e abençoa-nos quando nós vamos 
voluntariamente. Se nós não vamos como Ele ordena, Ele alcançará 
aquelas pessoas de outra maneira, mas nós perderemos Sua benção”. 
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Capítulo III–14. Ministério 14 
Enviar Missionários 

 
O Sr. Sábio visita Aprendiz outra vez e eles vão ver Ajudador, o 
irmão de Aprendiz, para discutir um novo projeto. Eles encontram o 
Sr. Tolo na casa de Ajudador. Ele conta ao Sr. Sábio, “Aprendiz tem 
me tratado muito mal, então agora eu estou na igreja de Ajudador”. 
O Sr. Sábio lhe diz, “Eu estou mudando para uma parte do paises 
onde não há igrejas, para começar a obra do Senhor ali. Eu estou 
formando uma equipe, e eu gostaria que você fosse comigo, 
Ajudador. Deus tem lhe dado tanto o dom quanto o desejo de 
começar igrejas. Você é “um enviado”. Isso é o que a palavra 
“apóstolo” significa. Nós aprenderemos uma nova linguagem e uma 
nova cultura”.  
O Sr. Tolo protesta, “Você não pode levar Ajudador! Ele tem 
responsabilidades aqui, e muito trabalho para fazer! Além disso, a 
igreja é muito pobre para sustentá-lo. Quando nós estivermos mais 
firmemente estabelecidos como uma igreja, nós podemos pensar 
sobre enviar missionários. Nós já temos suficientes pagãos aqui para 
nos preocuparmos”. 
Aprendiz responde, “Esta é uma grande oportunidade para Ajudador 
levar o evangelho às pessoas que nunca ouviram. Deus prometeu a 
Abraão que através de seus descendentes todas as nações seriam 
abençoadas. Esta prometa se cumpriu em Jesus Cristo, o 
descendente de Abraão. Jesus disse em Mateus 24.10 que o fim do 
mundo e sua vinda final acontecerá após o Evangelho ser pregado 
em cada nação. Ele não quis dizer nações políticas, mas grupos 
étnicos – pessoas de uma mesma cultura”. 
O Sr. Sábio concorda, “Sim! E Jesus disse em Atos 1.8 que nós 
devemos ser Suas testemunhas em lugares cada vez mais distantes. 
Seu último mandamento para nós, em Mateus 28.18-20, foi para 
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Seção II 
 

ESTABELECENDO IGREJAS QUE 
OBEDECEM A CRISTO 

Fazer Discípulos Que Obedecem a 
Cristo 

Acima de Tudo Mais 
Na Bíblia você pode ler sobre um pastor chamado Tito. Veja em 
Tito 1.5 como o apóstolo Paulo deixou este pastor na ilha de Creta 
para ajudar os novos cristãos. Paulo disse a Tito para completar o 
que estava faltando nas novas igrejas em Creta. Você talvez tenha 
encontrado o Sr. Sábio no nível 1. Se não, deixe apresentá-lo a você. 
Ele é um pastor. Ele não é uma pessoa real, mas ele é como Tito na 
Bíblia. 
Na Seção I, o pastor, o Sr. Sábio, contou as boas novas de Jesus a 
um marceneiro chamado Aprendiz. Ele usou histórias da Bíblia. 
Aprendiz contou as mesmas histórias para sua família. Agora a 
família de Aprendiz e diversos amigos foram batizados. O Sr. Sábio 
é como o homem prudente na Bíblia que edificou sua casa sobre a 
rocha firme, que é Jesus Cristo. Ele está usando mais histórias para 
ajudar os novos crentes a crescer como obedientes discípulos de 
Jesus Cristo. Estas relatam eventos que aconteceram na história. 
Aprendiz vive onde os seguidores de Jesus são freqüentemente 
perseguidos. Seu amigo, o Sr. Tolo é um vendedor que tenta vender 
todo tipo de coisas que ninguém quer. Ele é também como o homem 
imprudente na Bíblia que edificou sua casa sobre a areia. Ele chega 
na marcenaria de Aprendiz para dizer-lhe, “Eu ouvi que você se 
tornou um cristão. Eu também. Os turistas comprarão mais 
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souvenires de mim se eu for um cristão. Aqui, olhe. Você pode 
comprar um também”.  Ele pega um pequeno apito de Bambu de 
uma sacola. “É um apito de pássaro. Sopre-o e os pássaros cantarão 
para você. Eu lhe mostrarei”. Ele sopra o apito e três cães começam 
a uivar.  
Aprendiz responde, “Eu segurei a Jesus para servir a Deus, não para 
fazer dinheiro. Eu contarei a todos os meus amigos sobre ele”. 
O Sr. Tolo ri. “Você? Você necessita aprender toda a Bíblia antes de 
ir e ensinar sobre ela. Adeus!” 
Depois daquele dia, o pastor de Aprendiz, o Sr. Sábio, chega e 
Aprendiz conta-lhe o que o Sr. Tolo disse. O Sr. Sábio adverte, 
“Não, meu irmão em Cristo, nós não devemos simplesmente ouvir e 
ouvir e ouvir mais das palavras de Deus. Nós devemos praticá-las 
um pouco de cada vez enquanto aprendemos delas. Do contrário elas 
nos farão pouco bem. Deixe-me contar-lhe a história dos Dois 
Construtores. Jesus contou isto para Seus seguidores, assim nós 
saberíamos o quão importante é obedecer a Suas palavras, desde o 
início de nossas vidas como Cristãos”. 
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Aprendiz e o Sr. Cuidadoso se encontra com os outros presbíteros e 
planejam ajudar as novas famílias. Eles oram pedindo a ajuda de 
Deus e pelas novas famílias. Eles visitam diversas vezes e 
descobrem o que as pessoas necessitam mais. Eles trabalham juntos 
para edificar um poço de água, porque a água do rio está 
contaminada com amebas. Ajudador vem e arranja emprego para os 
homens e escola para as crianças. Alguns deles falam outro dialeto, 
então a esposa do Sr. Cuidadoso, que pode compreender o dialeto, 
ensina-os o dialeto local e traduz quando eles falam com os médicos 
ou oficiais do governo”. 
O Sr. Tolo e outros que pensam como ele criticam os cristãos por 
fazer o que eles fazem, mas as novas famílias respondem com 
gratidão. Elas escutam e respondem às boas novas sobre Jesus. 
Ajudador treina diversos dos homens como líderes e começa uma 
igreja para eles. Ele ajuda-os a escrever canções sobre sua fé e 
ensina-os a cantar em seu próprio estilo musical. O povo responde à 
sua compaixão e em poucos meses muitos deles tem vindo a Cristo, 
mais do que juntando todos os irmãos mais antigos. 

Trabalho Prático 
• Use as histórias nessa seção para ajudar sue povo a servir o 

necessitado no nome de Jesus. 
• Ajude aqueles com o dom espiritual de compaixão a 

organizar os ministérios para ajudar o povo que ninguém 
mais quer ajudar em sua comunidade. Estes podem incluir 
imigrantes, refugiados, viúvas, órfãos, alcoólatras, aqueles 
que estão presos e aqueles em grande necessidade. 

• Descubra maneiras de ajudar aqueles em necessidade a 
tomar a iniciativa para resolver seus problemas. 

• Trabalhe pela justiça das pessoas maltratadas, mesmo que 
isso implique em seu próprio risco. 

• Instrua o tesoureiro a nunca emprestar dinheiro ou dar a 
qualquer um sem a aprovação dos presbíteros. 
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e estrangeira. Arriscando a sua propriedade, Boaz tomou Rute como 
sua esposa. Deus abençoou sua bondade. Davi e Jesus foram 
descendentes de Rute e Boaz. A história de Rute é uma ilustração de 
como Jesus redimiu a igreja de ser sua noiva. Ele é nosso Remidor. 
Ele nos salvou de nossas necessidades. Sempre que defendemos 
aqueles em necessidade, como Boaz defendeu Rute e Noemi, nós 
imitamos a Cristo”. 

Os Dois Principais Trabalhos da Igreja 
O Sr. Cuidadoso continua, “Eu tenho lido como a igreja muda o 
mundo. A igreja tem duas tarefas principais. Elas são como duas 
pernas para conduzir-nos. Um dos trabalhos é fazer discípulos de 
Jesus Cristo. O outro é servir às pessoas em amor. Todas as coisas 
horríveis em nosso mundo, como a pobreza, o sofrimento e a guerra, 
existem por causa do pecado. Eles continuam porque o pecado 
controla nossas vidas. Quando nos arrependemos e viemos a Deus, 
ele quebra a ação do pecado e começa a curar-nos dos efeitos do 
pecado”. 
“Através de nós, enquanto nós trabalhamos juntos como um corpo, 
ele começa a quebrar a ação da violência, pobreza e corrupção em 
nossa sociedade. Quando nos convertemos a Deus, nós lhe 
entregamos tudo: nosso tempo, nosso trabalho e nossa família. Nós 
não vivemos mais para nós mesmos. Nós paramos de roubar aos 
outros e de ferir as pessoas. Nós começamos a servir aos outros em 
amor. Se nós somos pobres, nós permanecemos fiéis e trabalhamos 
arduamente como Rute. Aqueles que são ricos e poderosos não 
devem servir a si mesmos. Como Boaz, eles devem servir aos 
outros, de modo que cada um seja tratado de maneira justa e 
vivamos em paz. Agora vamos falar com estes pessoas e descobrir 
como nós podemos ajudá-las a resolver seus problemas”.  
O Sr. Tolo diz, “Eu me recuso a me aproximar deles. Eles têm 
doenças”. Ele empurra seu carro rua abaixo, tocando o sino. 
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Os Dois Construtores 
O Sr. Sábio ajuda Aprendiz a encontrar a história dos Dois 
Construtores em Mateus 7.24-29. 

Exercício 
Por favor, leia esta história agora em Mateus 7.24-29. Se você não 
tem a Bíblia em seu idioma, peça a alguém para contá-la para você. 
Enquanto você vai através da história, responda as questões abaixo 
que o Sr. Sábio tem preparado para Aprendiz: 
O que é diferente entre os dois homens que ouviram as palavras de 
Jesus? 
Quem é a Rocha, o fundamento para tudo de bom? 
O que nós devemos fazer para edificar nossa vida e ministério sobre 
esta Rocha? 
Aprendiz exclama, “Então não é suficiente simplesmente ouvir as 
palavras de Jesus! Nós devemos saber o que Jesus nos ordena a 
fazer, mas conhecer não é suficiente. Nós devemos colocar os 
mandamentos de Cristo em prática, também. Porque nós o amamos, 
nós queremos obedecer a Ele”. 
O Sr. Sábio sorri. “Sim! Nós devemos ‘OUVIR e FAZER, OUVIR e 
FAZER, OUVIR e FAZER’, não ‘OUVIR, OUVIR, OUVIR, e 
talvez fazer depois”. 
“O caminho para edificar sobre a rocha Jesus Cristo é obedecer em 
amor e fé como uma criança. Deus abençoa nossa amorosa 
obediência a Jesus, não apenas o conhecimento de Sua Palavra”. 
“Pouco antes de Jesus retornar aos Céus, Ele deu-nos ordens para o 
resto de nossas vidas sobre a terra. Nós encontramos estas ordens, 
chamadas de a Grande Comissão, em Mateus 28.18-20. Jesus nos 
disse para fazer discípulos. Ele diz-nos para começar por batizá-los 
e então lhes ensinar a obedecer todas as coisas que Ele ordenou”. 
“Nós nos tornamos discípulos por obedecer a todos os mandamentos 
de Jesus. Nós fazemos discípulos por ensinar aos outros a obedecer a 
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todos os Seus mandamentos. Todos os discípulos começam aqui, 
com amorosa obediência como seu único fundamento. Uma igreja é 
um grupo de pessoas reunidas para obedecer a Jesus em amor”. 
A Primeira Igreja Obedeceu aos Mandamentos de Cristo 
Eles ouviram alguém cantar. O irmão mais novo de Aprendiz, um 
músico chamado Ajudador, entra na marcenaria carregando um 
violão. “Você pode colar isto, Aprendiz? Descolou”. Ele repara no 
Sr. Sábio e diz, “Eu estou feliz de encontrar você, Sr. Sábio! Um 
policial estava conversando e por acaso eu o ouvi dizer que você faz 
reuniões não autorizadas. Você está em perigo. Você deve deixar 
esta área imediatamente”. 
O Sr. Sábio suspira, “Eu não posso deixá-la ainda. Primeiro eu devo 
ajudar a sua família e amigos a se tornar uma igreja forte, formada 
por obedientes discípulos de Jesus. Então eu posso deixar e levar o 
Evangelho para outro lugar”. 
Eles falaram sobre o que significa obedecer a Jesus. Ajudador ainda 
não é um crente, mas ele escuta com interesse. O Sr. Sábio explica, 
“Jesus ordenou muitas coisas, mas nós podemos agrupá-las sob sete 
mandamentos gerais. Nós não obedecemos a estes mandamentos 
para ganhar a salvação. Quando nós pertencemos a Jesus, a 
obediência é natural. Nós o obedecemos por amor e respeito. 
Quando nós obedecemos a Seus mandamentos isto mostra que Sua 
vida está em nós”. 
“Estes são os Sete Mandamentos Básicos de Cristo em sua forma 
mais simples: 
Arrepender, crer e ser transformado pelo Espírito Santo, 
Batizar novos crentes, 
Amar, 
Partir o pão, 
Orar, 
Dar, 
Fazer discípulos”. 
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14.28-30 que não concluiu a sua construção, porque ele falhou em 
planejar de antemão”. 
“Esses pobres recém-chegados necessitam de nossa ajuda. A Bíblia 
tem muitos exemplos de como Deus abençoou aqueles que ajudaram 
as pessoas a escapar da guerra, da fome ou da opressão. Vamos 
planejar como ajudá-los. A história de Rute, a Jovem Viúva pode 
ajudar-nos”. 

Exercício 
Descubra no livro de Rute: 

• No capítulo 1, como Rute mostrou coragem e fé em Deus? 
• No capítulo 2, como Boaz mostrou bondade por uma viúva 

estrangeira? 
• No capítulo 3, como as duas viúvas tomaram a iniciativa em 

resolver seu problema? 
• No capítulo 4, como Boaz arriscou sua posição para ajudar 

alguém? 
• No capítulo 4, quais foram as coisas boas que Deus levou a 

acontecer como um resultado da bondade que Boaz mostrou 
a Rute? 

Aprendiz exclama, “Eu vejo! O livro de Rute ensina-nos tanto ao 
necessitado quanto o rico sobre como agir. Rute não tinha renda e 
ninguém para defendê-la contra à opressão. Ela era muito pobre. 
Todavia, ela permaneceu fiel a Deus e à sua sogra. Ela não foi 
preguiçosa. Ela trabalhou duro para reunir espigas nos campos de 
Boaz. Bravamente, ela seguiu o conselho de Noemi e tomou a 
iniciativa de pedir a Boaz para defender seus direitos como uma 
viúva israelita”. 
“Boaz, por outro lado, era rico. Ele poderia ter ignorado Rute. Ao 
invés, ele foi terno para com ela. Ele a deixou colher espigas 
gratuitamente e advertiu seus obreiros para não ofendê-la. Ele 
cumpriu sua tarefa como um parente-remidor para uma viúva pobre 
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Exercício 
Descubra em Atos 9:36-43: 

• O que as pessoas disseram para descrever Dorcas? 
• A quem Dorcas ajudava? 
• Com qual atitude Dorcas e Pedro serviam aos outros? 

O Sr. Cuidadoso explica, “Dorcas era uma pessoa conhecida por 
sempre fazer o bem e ajudar ao pobre, especialmente as viúvas. As 
viúvas não tinham ninguém mais para ajudá-las. Tanto ela quanto 
Pedro serviam aos outros com humildade. Quando Pedro chegou, ele 
tirou todos da sala, se ajoelhou e orou. Deus levantou Dorcas da 
morta”. 
“Nossa congregação teve uma oportunidade aqui para fazer muito 
bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele ordenou-nos dar e cuidar 
do necessitado. Eles nos conta em Mateus 25.31-46 que seja o que 
for que façamos às famílias pobres em amor, nós fizemos para 
Cristo. Deus promete recompensar no céu aqueles que ajudam ao 
necessitado por amor a Jesus. 1 João 3.17 diz que se nós os 
negligenciarmos, nós não teremos o amor de Deus em nossos 
corações. Nosso amor mostra que nós somos filhos de Deus”. 

Ladrões de Tempo e Dinheiro 
O Sr. Cuidadoso continua, “Deus nos dá muitas oportunidades para 
dar aos outros e servir-lhes. Nós devemos dar generosamente de 
nosso dinheiro, tempo e habilidades. Algumas vezes nós deixamos 
passar oportunidades para dar a Deus. Nós gastamos nosso dinheiro 
de maneira tola. Nós gastamos nosso tempo com conversas e 
argumentos tolos, atividades exaustivas e indignas. Essas coisas são 
como ladrões, roubando nosso tempo. Ao invés, nós devemos 
planejar como nós usamos nosso tempo, nossos dons espirituais e 
nosso dinheiro para Deus. Nós devemos planejar como dar com 
oração e fé, de modo que nós possamos seguir em frente com nossos 
planos. Nós não devemos ser como o edificador tolo em Lucas 
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O Sr. Sábio continua, “Vamos olhar na Bíblia para ver o que é uma 
igreja”. Ele conta a Aprendiz e seu irmão Ajudador Como os 
Primeiros Cristãos Obedeciam a Jesus, em Atos 2.36-47. Ele fez 
algumas perguntas sobre esta história. 

Exercício 
Por favor, leia esta história em Atos 2.36-47 agora para descobrir: 
Quão breve os novos crentes foram batizados e acrescentados à 
igreja? 
Onde eles partiam o pão para celebrar a Ceia do Senhor? 
Como eles mostraram de um modo prático seu amor uns pelos 
outros? 
O que o Senhor fez pela nova, obediente igreja, para fazê-la crescer? 
Aprendiz ouve cuidadosamente. “Agora eu compreendo o que é uma 
igreja! Ela é um povo que se reúne para obedecer a Jesus. A história 
em Atos revela o que os primeiros cristãos fizeram para honrar a 
Cristo. Eles relembraram o que Jesus tinha ensinado e obedeceram 
as Suas palavras com fervor e alegria. Minha família honrará a Jesus 
como aqueles primeiros cristãos fizeram”. 
“Bom”, o Sr. Sábio responde. “Como o poder do Espírito Santo, eles 
obedeceram aos sete mandamentos básicos de Cristo desde o início. 
A bênção e a alegria de Deus vem para as igrejas que obedecem a 
Cristo em amor”. 

Trabalho Prático 
• Ajude a sua congregação a memorizar João 14:15. 
• Ajude a sua congregação a memorizar os sete mandamentos 

básicos de Cristo, listados mais acima. Escreva uma canção 
pequena sobre eles, para tornar mais fácil aprendê-los. Peça 
aos outros para ajudá-lo a escrevê-la.  

• Ajude a sua congregação a obedecer por amor, não por 
tremor.  
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• Peça a cada um em sua congregação para obedecer aos 
mandamentos básicos de Jesus ao invés de obedecer às 
regras dos homens. 

Capítulo II–1. Mandamento de Cristo 
1: 

Arrepender-se, Ser Batizado  
e Transformado Pelo Espírito Santo 

Na semana seguinte, o Sr. Sábio reúne os novos crentes em sua 
pequena casa para ensiná-los o mandamento de Jesus para 
arrepender-se, crer e receber o Espírito Santo usando Marcos 1.15, 
João 3.16 3 João 20.22. Eles também fazem planos para visitar os 
amigos de Aprendiz em outra comunidade para contar-lhes sobre 
Jesus. O Sr. Tolo atende às reuniões e diz que ele é um cristão. Ele 
desencoraja Aprendiz dizendo, “Não vá com estas pessoas. Você 
sabe das coisas más que eles têm feito. Eles estão nos corrompendo 
para gastarmos nosso tempo com eles”. 

João, o Batista Prega Arrependimento 
O Sr. Sábio diz, “Eu discordo”. Ele conta-lhes sobre a Pregação de 
João, o Batista em Mateus 3.4-10. Ele pergunta, “Que tipo de 
pessoa João, o Batista, batizou – pessoas que eram boas o suficiente 
para merecê-lo, ou más o suficiente para necessitá-lo?” 

Exercício 

Por favor, leia esta história em Mateus 3.4-10 e responda à questão 
do Sr. Sábio. 
Aprendiz responde, “As pessoas que sabiam que tinham pecado em 
suas vidas respondem à promessa de Jesus de perdão mais 
facilmente do que as pessoas que pensam que são boas. Mas o que 
nós devemos contar-lhes sobre Deus?” 
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Capítulo III–13. Ministério 13 
Ser Bons Mordomos dos Recursos de 

Deus 
O Sr. Cuidadoso vai à casa do Sr. Aprendiz para contar-lhe, “Muitas 
pessoas estão movendo para nossa área de outras partes do país. 
Dúzias de famílias vivem em cabanas rústicas rio abaixo, não muito 
longe daqui. Nós devemos ajudá-los”. Aprendiz sugere, “Nós 
podemos ir vê-los?” 
Eles estão olhando nas cabanas deploráveis nas quais as pessoas 
vivem quando eles escutam um sino tocar. O Sr. Tolo está puxando 
seu carrinho de mão rapidamente na direção deles. Ele diz, sem 
fôlego, “A polícia está vindo tirar este povo daqui. Eles estão numa 
propriedade pública”. 
O Sr. Cuidadoso diz, “Isso é uma vergonha. Eu falarei com as 
autoridades sobre essa questão”. 
O Sr. Tolo discorda, “Não. Deixe eles irem embora! Eles tomarão os 
empregos dos trabalhadores que sempre viveram aqui. Eles também 
possuem costumes estranhos e roupas diferentes de nós. Você 
causará problemas com as autoridades outra vez se você defender 
essas pessoas. Elas não são seu problema. Se você realmente quer 
ajudar as pessoas pobres, você pode ajudar-me. Eu necessito de uma 
bicicleta. Então eu serei capaz de ir por aí e convidar mais pessoas 
para nossa igreja!” 
O Sr. Cuidadoso não dá nenhuma atenção ao Sr. Tolo. Ele diz a 
Aprendiz, “Nós devemos ajudar aqueles que são desesperadamente 
pobres. Eu tenho estudado na Bíblia como Deus quer que ajudemos 
aos necessitados. Não é bom apenas dar-lhes dinheiro. Nós devemos 
fazer de outras maneiras”. Ele conta a história de Dorcas.  
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• Prepare a congregação para orar pelos enfermos e aqueles 
que estão oprimidos pelos espíritos malignos. 
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Como Contar As Boas Novas de Jesus Cristo 
O Sr. Sábio conta as Coisas Mais Importantes na mensagem do 
Evangelho.  

Exercício 
Por favor, leia a história em Lucas 24.36-53 agora para descobrir 
estas coisas importantes: 

• Quais os dois grandes eventos na história da vida de Jesus 
que nós devemos recontar aos outros? 

• O que um pecador deve fazer para, de acordo com esta 
passagem, receber o perdão de pecados? 

• De onde vem nosso poder para contar aos outros sobre 
Jesus? 

“Quando nós falamos aos outros sobre Jesus, nós explicamos que 
Ele é o “Enviado” de Deus (o Cristo) e nós contamos sobre Sua 
morte e ressurreição. Nós chamamos as pessoas não apenas para 
uma decisão mental, mas para a ação, também. Esta ação é o 
arrependimento confirmado pelo batismo. Nós ajudamos aos novos 
crentes a compreender que Deus nos dá poder através do Espírito 
Santo para contar aos outros sobre Jesus”. 
O Sr. Tolo interrompe, “Nós não necessitamos fazer as pessoas se 
sentirem tristes sobre seus pecados. Isto as ofende. É por isso que as 
autoridades não querem que o Sr. Sábio more aqui. Eles ofende as 
pessoas. As pessoas precisam apenas aceitar o fato que Deus as 
ama! Isso é suficiente”.  

Como As Pessoas Respondem Às Boas Novas 
O Sr. Sábio responde, “As pessoas necessitam fazer mais do que 
aceitar uma mensagem. Ouça como Pedro apresentou Jesus para o 
povo judeu em Atos 2.37-38”. 

Exercício 

Por favor, leia a história em Atos 2.37-38 agora para descobrir: 
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O que Pedro disse sobre Jesus? 
O que Pedro disse ao povo para fazer para ser salvo? 
O Sr. Sábio explica, “O apóstolo Pedro pregou as importantes 
verdades das Boas Novas. Três mil pessoas responderam com 
arrependimento e fé pelo poder do Espírito Santo. Elas foram 
batizadas no mesmo dia e foram acrescentadas à igreja. Pedro 
ensinou estas verdades: 
Jesus é um homem a quem Deus aprovou com milagres como o 
Senhor e o Messias. 
Sua morte traz-nos perdão. 
Sua ressurreição traz-nos vitória sobre a morte e uma nova vida 
através do Espírito de Deus. 
Nossa resposta é arrependimento, fé em Jesus, batismo e entrar para 
a igreja”. 
Aprendiz afirma, “Eu seguirei o exemplo do apóstolo Pedro e darei 
aos meus parentes a mesma poderosa história da vida, morte e 
ressurreição de Jesus. Eu usarei as histórias que o Sr. Sábio contou-
me quanto eu decidi tornar-me um seguidor de Jesus. Ele deu-me 
uma boa lista de histórias da Bíblia para ajudar as pessoas a 
compreenderem o evangelho”. [Esta lista aprece no fim do Nível 3]. 
O irmão de Aprendiz, Ajudador, e outros amigos respondem. Eles se 
arrependem e confiam em Jesus. Aprendiz exclama, “Eu estou muito 
feliz porque meus amigos e parentes estão vindo a Jesus!” 
O Sr. Sábio explica ao grupo, “Eu devo deixá-los em breve. Eu 
estou deixando o Aprendiz na responsabilidade. Ele tem crescido em 
Cristo e cumpre os requerimentos bíblicos para um presbítero. Eu 
estou impondo as mãos sobre ele para comissioná-lo a pastorear este 
rebanho em minha ausência. Nós o chamaremos de “presbítero 
provisional” até que você possa fazer estas coisas sem a minha 
constante supervisão. Você batizará o Ajudador e os outros”. 
O Sr. Tolo objeta, “É muito cedo! Eu li na Bíblia para não impor as 
mãos sobre um novo líder rapidamente!” 
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conosco. No Novo Testamento, os líderes continuamente serviam às 
diferentes igrejas. Eles viajavam freqüentemente para ajudar as 
igrejas em necessidade. As Escrituras requerem esta interação. As 
igrejas não devem ser congregações isoladas. Qualquer congregação 
é parte do Corpo de Cristo em sua área”. Aos outros ele diz, “Vem, 
vamos impor as mãos sobre este homem endemoninhado e orar”. 
O Sr. Tolo clama, “Não! Não tente expulsar estes demônios. Eles 
nos atacarão!” Eles não prestam nenhuma atenção e ele corre da 
sala. Ele permanece espiando por trás da porta. Os presbíteros 
repreendem o espírito maligno no nome de Jesus. Depois de mais de 
uma hora, eles insistem com o homem para confessar seus pecados 
para Deus em nome de Jesus e receber o poder do Espírito Santo 
para protegê-lo do maligno. Finalmente o homem confessa. Ele 
relaxa e depois de uns poucos momentos ele exclama, “Os espíritos 
malignos me deixaram!” 
Eles louvam ao Senhor. O homem diz ao Sr. Cuidadoso, “Eu darei a 
minha vida a Jesus. Eu também tenho alguma coisa para confessar a 
você. Eu trabalhei com as autoridades e acusei seus líderes de 
atividades subversivas. O Sr. Tolo me disse onde as reuniões 
estavam sendo realizadas. Tudo o que eu tive que fazer foi comprar 
alguns de seus lixos”. 
No dia seguinte o homem, livre da opressão demoníaca, conta às 
autoridades para providenciar que Aprendiz e Ajudador sejam 
libertos. Eles retornam à casa de Aprendiz e encontram um pequeno 
grupo de pessoas orando por sua libertação. Eles louvam a Deus 
com grande alegria. 

Trabalho Prático 
• Use as histórias nesta seção para ensinar a sua congregação 

para orar fielmente, sozinho e com suas famílias. 
• Encontre maneiras da congregação orar por cada um e por 

aqueles em necessidade. 
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malignos. Quando ele escuta o nome de Jesus, ele amaldiçoa. Ele 
tenta bater no Sr. Cuidadoso, mas falha e torce seu punho. Ele 
amaldiçoa outra vez, incoerentemente, e os presbíteros reconhecem 
que um espírito maligno está no controle do homem. 
O Sr. Tolo grita, “Corra! Você não é páreo para este poder!” A 
mulher enferma, contudo, clama, “Não vão! Eu suplico que vocês 
permaneçam. Aprendiz ensinou sobre o poder de Jesus sobre os 
espíritos malignos. Sr. Cuidado, você nos disse para resistir ao diabo 
e ele fugirá de nós”. 
“Sim”, o Sr. Cuidados responde. “Está em Tiago 4.7. Nós não 
fugiremos do diabo, mas nós permaneceremos e o forçaremos, em 
nome de Jesus, a fugir de nós”. Ele, então, conta a história do Rapaz 
Cheio de Demônios. 

Exercício 
Descubra em Marcos 9:14-29: 

• O que os discípulos estavam fazendo quando Jesus os 
encontrou? 

• Por que os discípulos não expulsaram o espírito maligno? 
• O que Jesus pede ao pai para fazer? 
• O que Jesus fez para expulsar o espírito? 

O Sr. Cuidadoso explica, “Ao invés de orar, os discípulos de Jesus 
estavam discutindo quando Ele chegou ! Eles não puderam expulsar 
o espírito porque eles não estavam descanso no poder de Deus. Jesus 
os repreendeu por sua falta de fé e pediu ao pai para crer. Então, ele 
ordenou ao espírito para deixar o rapaz e nunca retornar. Venha, 
todos vocês, e ore comigo por ele!” 
O Sr. Tolo murmura, “Você não deveria estar liderando nossa igreja 
neste caminho. Você é um líder de outra igreja – do grupo de 
Ajudador. Na ausência de Aprendiz, eu estou na responsabilidade”. 
Um dos presbíteros repreende o Sr. Tolo, “O que você está dizendo 
não está correto. O Sr. Cuidadoso tem todo o direito de trabalhar 
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O Sr. Sábio explica, “O que o apóstolo quis dizer com a palavra 
‘rapidamente’? Nós olhamos seu exemplo para ver. Eu não estou 
indo mais rápido do que o apóstolo Paulo sob as mesmas 
circunstâncias, por exemplo, as novas igrejas sem líderes 
experimentados de qualquer tipo, e sob perseguição, na Galácia, em 
Atos 14. Eu sigo seu exemplo. Aprendiz, você deve batizar as 
pessoas que virem a Cristo em sua nova igreja”. 
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Trabalho Prático 
• Ajude sua congregação a memorizar Lucas 24.46-47. 
• Planeje o que você fará para ajudar aos seus parentes, amigos 

e vizinhos para arrepender-se e crer em Cristo. 
• Ajude os novos crentes a compreender que quando eles se 

convertem a Deus, eles receber o perdão dos pecados e o 
dom do Espírito Santo. 

 

 155 

Algumas vezes eles oram em silêncio. Outra vezes eles oraram em 
voz alta. Algumas vezes eles oraram de pé ou com o rosto no chão. 
Alguns deles usaram os Salmos da Bíblia ou cantaram suas 
orações”.  
Antes de irem para suas casas, eles falaram sobre como ajudar a 
igreja a orar mais efetivamente. Todos eles se comprometeram a 
orar a cada dia, tanto sozinho quanto com suas famílias. Algumas 
mulheres mais velhas prometeram se reunir a cada manhã para orar. 
2 Coríntios 3.17 diz, “Onde está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade”. 
O Sr. Cuidadoso pede aos crentes para formar uma cadeia de oração. 
“Quando alguém toma conhecimento de uma necessidade, ele conta 
a outra pessoa. Esta pessoa conta a outra, até que cada um participa 
na cadeia está orando. Cada um orará de diferentes maneiras e em 
diferentes horários”. 

O Poder do Nome de Jesus 
No dia seguinte, uma mulher da igreja ficou seriamente doente. O 
Sr. Cuidadoso e os presbíteros oraram por ela. O Sr. Tolo veio 
também e começou a pregar, suando muitas palavras difíceis. Ele 
avisa, “Agora que Aprendiz está preso, eu devo liderar a igreja”. O 
Sr. Cuidadoso diz, “Não, você não fará isso. E você não necessita 
usar grandes palavras para impressionar estas pessoas com seu poder 
spiritual!” 
Os presbíteros seguiram as instruções em Tiago 5. Eles derramaram 
um pouco de óleo sobre a cabeça da mulher e oraram em nome de 
Jesus. Eles oraram em fé e humildade, usando palavras simples. Em 
sua febre, a mulher pergunta, “É culpa minha? Eu tenho pecado 
muito?” 
O Sr. Cuidadoso lhe diz, “Se alguns pecados estão trazendo 
sofrimento a você, confesse-os e confie em Deus para perdoar-lhe”. 
Enquanto eles estão orando, seu marido puxa uma cadeira. Ele tem 
estado nas drogas e abriu a si mesmo aos poderes dos espíritos 
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Exercício 
Descubra em Lucas 18.1-8: 

• Como a viúva persuadiu o juiz corrupto para ajudá-la? 
• Desde que Deus é nosso juiz, nós também persistir em 

nossas orações a Ele? Por que? 
• O que Cristo quer encontrar em nós quando Ele retornar? 

Ajudador concluiu seu ensinamento com estas palavras sobre 
oração, “O juiz corrupto ajudou a viúva porque ela o impediu. Ela 
não deixou nada impedi-la. Deus é um bom juiz. Ele responderá 
nossas orações por justice. Não deixe nada lhe impedir de ser fiel em 
oração. Considerem aqueles ao redor de vocês quando vocês orarem 
em grupo. Não os deixem entediados com longas e repetidas 
orações, como aqueles que oram aos falsos deuses. Permaneçam 
longe das críticas e da fofoca. Maltratar aos outros impedem suas 
orações. Se lembrem que o Inimigo quer interromper e distrair as 
suas orações. Jesus freqüentemente orava sozinho à noite. Como 
Jesus, gaste tempo para orar longe das distrações do mundo”. 
Quando Ajudador caminha até a porte ele encontra três policiais 
esperando por ele. Eles o prendem e o levam à prisão. Ele pede para 
ser colocado na mesma cela que Aprendiz, mas eles não o atendem.  
Os crentes jejuam e oram em seus lares. Alguns se reúnem em 
grupos bem pequenos e oram a noite inteira por Aprendiz e 
Ajudador. O Sr. Tolo chega uma noite e lhes diz, “Se você 
realmente quer que Deus responda suas orações, você tem que orar 
de joelhos. Não de pé. Não sentado. Não deitado. Apenas de joelhos. 
A Bíblia diz que o Rei Salomão orou ajoelhado com suas mãos 
levantadas para o céu. Esta é a única maneira!” 
O Sr. Cuidadoso está visitando o grupo e responde, “Você está 
distraindo a todos do verdadeiro propósito da oração. Dois homens 
estão aprisionados e você quer que enfoquemos na postura de nossos 
corpos! Deus está mais preocupado sobre a postura de nossos 
corações. Na Bíblia eles falam a Deus de diferentes maneiras. 
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Capítulo II–2. Mandamento de Cristo 
2: 

 Batizar Os Novos Crentes 
Após a reunião, Aprendiz diz ao Sr. Sábio, “Se eu irei batizar estas 
pessoas, eu necessito estudar o mandamento de Jesus para cumpri-
lo. Onde ele está na Bíblia?” O Sr. Sábio responde, “em Mateus 
28.18-20”. 
O Sr. Tolo permanece para ouvir e se queixa, “É muito cedo para 
batizar estas pessoas, Aprendiz. Seja cuidadoso. E se alguns deles se 
afastarem de Cristo? Espere e teste a fé deles. Então você pode 
recompensar aqueles que são fiéis com o batismo”. 

O Carcereiro Que Se Arrependeu 
Aprendiz rejeita esta desculpa para adiar a obediência devida a 
Cristo. Ele diz, “Não, eles não necessitam esperar. Eu sei que eles se 
arrependeram. Ontem eu li a história do Carcereiro que se 
arrependeu. Aqui, olhe em Atos 16.22-34”. 

Exercício 
Por favor, leia a história em Atos 16.22-34 agora para descobrir o 
que Aprendiz tem descoberto: 

• Por que o carcereiro quis se matar? 
• O que o carcereiro dez imediatamente após a sua conversão, 

de modo que os outros também conhecessem a Cristo? 
• Quanto tempo levou para o carcereiro e sua família ser 

batizado? 
Aprendiz continua a corrigir o Sr. Tolo. “O carcereiro de Filipos 
temeu corretamente que ele estivesse condenado – ele cometeu uma 
falha digna de morte e sem esperança de salvação. Ele jamais 
poderia mudar isso por se próprio. Meus parentes são assim 
também. Eles têm sido realmente maus, mas Jesus veio salvar 
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aqueles que admitem que estão pedidos e sem esperança. O batismo 
é um dom para pessoas em grande necessidade de perdão”. 
O Sr. Sábio adiciona, “Sim, o apóstolo Paulo explica em Romanos 
6.3-8 que o batismo não é apenas lavar com água. No batismo, nossa 
natureza pecaminosa é crucificada com Cristo. Nós somos 
ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Quando as pessoas se 
arrependem, seu batismo ajuda-lhes a ter certeza de sua nova vida 
em Cristo. Nós explicamos para eles que o Espírito Santo vem a eles 
como um dom de Deus para tornar esta vida possível.” 
“Nós vemos por suas ações que o carcereiro confiou em Jesus. Ele 
imediatamente reuniu sua família. Juntos, eles se tornaram 
discípulos de Jesus. Vamos encorajar os novos crentes a começar a 
fazer discípulos para Cristo imediatamente, começando com suas 
próprias famílias, parentes e amigos”. 
“O batismo do carcereiro imediatamente mostrou o seu 
arrependimento e fé. O Batismo é a único ato que Jesus ordenou 
para provar nossa conversão, a transformação que teve início em 
nossos corações. Os apóstolos imediatamente batizaram cada um 
que se converteu a Cristo. Eles também os receberam na igreja 
naquela ocasião. A igreja viu que Deus tinha adicionado-os à igreja, 
o Corpo de Cristo, através do poder do Espírito Santo”. 
O Sr. Tolo protesta, “Mas alguns de seus parentes são bêbados e 
ladrões! As pessoas o criticarão se você deixar que eles entrem em 
seu grupo antes de provarem que são dignos”. 

O Cobrador de Impostos Perdoado 
O Sr. Sábio encoraja Aprendiz com a história do Cobrador de 
Impostos Perdoado em Lucas 18.9-14. Ele pergunta ao Aprendiz, 
“Dois homens estavam orando. Qual foi justificado perante Deus?” 

Exercício 
Por favor, leia esta história agora em Lucas 18.9-14 para descobrir a 
qual homem Deus respondeu a oração. 
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Ajudador continua, “Deus levantou Ester como rainha de modo que 
ela deveriam salvar seu povo da destruição. Ela e todo seu povo 
oraram e jejuaram por três dias antes dela se reunir com o rei. Ela 
arriscou sua vida par ir até ele, e através da sua fé, seu povo foi 
salvo. No Antigo Testamento, Deus puniu os inimigos de seu povo 
para mostrar sua santidade. Deus puniu os inimigos de Mordecai 
com a morte. No Novo Testamento, Deus mostra graça àqueles que 
o rejeitam. Jesus nos diz para orar por eles. Deus trabalha através de 
nossas orações para salvar as pessoas da destruição. Nós devemos 
estar orando em nossos corações em todo o tempo. Nós nunca 
devemos ficar cansados de orar. Oração é nossa principal arma 
agora”. 
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O Poder da Oração 
Exercício 

Descubra na Oração de Intercessão de Abraão em Gênesis 18:16-
33: 

• Como Abraão persistiu quando ele intercedeu pelo povo 
iníquo de Sodoma. 

• Qual foi a atitude de Abraão quando ele orou? Ele foi 
orgulhoso ou humilde? 

• Como Deus respondeu à compaixão e paciência de Abraão. 
Ajudador explica, “Abraão rogou pelo povo ímpio de Sodoma. Estas 
pessoas eram estranhas para Abraão, mas ele sentiu compaixão por 
elas. Deus respondeu seu pedido de misericórdia. Abraão nunca 
exigiu nada de Deus, mas pediu humildemente. Nós também 
intercedemos pelas cidades, países e governos, tanto os nossos como 
os que estão longe de nós. Por favor, ajudem a igreja a orar 
fielmente enquanto Aprendiz está fora”. 
“Lembrem-se de orar não apenas por vocês mesmos e suas famílias, 
mas também pela igreja toda. Ore por todos os seus líderes. Peça a 
Deus parta uni-los e enchê-los do poder do Espírito Santo de modo 
que vocês possam servi-lo. Orem por aqueles em necessidade e na 
prisão. Orem para Deus dar mais oportunidades e mais obreiros para 
ir ao mundo contar as boas novas”. 

Exercício 
Descubra em Ester 3:13 – 5:3 & 7:1-8: 

• Por causa de qual grande perigo Mordecai estava 
lamentando? 

• O que os judeus fizeram para preparar a reunião da Rainha 
Ester com o Rei? 

• Reveja brevemente a história inteira de como Deus usou uma 
garota órfã para salvar uma nação inteira. 
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O Sr. Sábio continua, “Os apóstolos não usaram o batismo como 
uma cerimônia de graduação após um longo curso de estudos, para 
aqueles que tinham provado ser dignos. Estas tradições humanas 
vieram depois. Na igreja do Novo Testamento, as pessoas entraram 
na igreja através do arrependimento e batismo. Depois elas 
cresceram espiritualmente com a ajuda do Corpo de Cristo, a igreja, 
ao redor deles”. 

De Onde Vem Nossa Autoridade Na Igreja 
“Aprendiz, nós encontramos nossa autoridade para batizar os novos 
crentes em Mateus 28.18-20”. 

Exercício 

Por favor, leia Mateus 28.18-20 agora para descobrir estes detalhes: 
Com qual autoridade Jesus nos ordenou a fazer discípulos? 
Quais as duas coisas que nós devemos fazer para as pessoas, de 
modo que elas se tornem discípulos de Cristo? 
O que Jesus promete fazer e que torna mais fácil para nós 
obedecermos esta grande comissão? 
O Sr. Sábio explica Os Três Níveis de Autoridade que existem na 
igreja. “Aprendiz, aqui está um modo fácil de lembrar-se de onde 
nossa autoridade vem”: 
Primeiro e acima de tudo, ela vem dos mandamentos de Jesus e de 
Seus apóstolos, 
Em segundo lugar, das práticas dos apóstolos, que não foram 
ordenadas, 
Em terceiro lugar, de nossas tradições humanas – coisas que nós 
concordamos fazer como igreja, mas que não são mencionadas no 
Novo Testamento”. 
“Nós obedecemos aos mandamentos de Jesus acima de tudo mais. 
Estes mandamentos e os mandamentos de Seus apóstolos são o 
primeiro nível de autoridade. Nada impede-nos de obedecer a Jesus 
em amor.” 
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“No segundo nível estão as práticas dos apóstolos que não foram 
ordenadas. Elas são exemplos para nós. Nós não podemos proibir 
que estas coisas sejam praticadas. Nós não podemos ordená-las 
também, porque Jesus nunca ordenou. Estas práticas apostólicas 
incluem: reunir-se no domingo, reunir nos lares, batismo imediato e 
imposição de mãos”. 
“O terceiro nível de autoridade é a tradição humana. As tradições 
nos ajudam a trabalhar em harmonia. Muitas delas são boas. 
Contudo, se qualquer tradição humana interfere com os 
mandamentos de Cristo, nós temos que fazer uma escolha crucial. 
Nós seguiremos a tradição de nossa igreja ou nós obedeceremos ao 
Senhor Jesus?” 

Trabalho Prático 
• Memorize Mateus 20.18-20 com sua congregação. 
• Batize os novos crentes sem atrasá-lo por causa de 

exigências feitas pelos homens e deixe-os participar 
plenamente como membros da igreja pelo poder do Espírito 
Santo. 

• Planeje para os novos crentes começarem a fazer discípulos 
para Cristo imediatamente entre seus próprios amigos e 
familiares. 

• Examine as tradições de sua congregação para assegurar-se 
que nada atrasará sua obediência aos mandamentos de Cristo 
e de Seus apóstolos. 
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Capítulo III–12. Ministério 12 
Falar Com Deus 

Na manhã seguinte a polícia chega na casa de Aprendiz e leva-o 
preso. O juiz lhe diz, “Eu farei um julgamento para determinar se 
você tem realizado reuniões não autorizadas pelo governo. As 
penalidades para tais atividades subversivas são severas. Ninguém 
está autorizado a visitar você exceto sua esposa”. Naquela tarde ela 
vai visitá-lo e diz a Aprendiz, “Isto aconteceu porque muitas pessoas 
têm vindo ao Senhor. Nós temos orado diariamente pela salvação do 
perdido, e por oportunidades para contar-lhes sobre Cristo”. 
Aprendiz ora, “Senhor, dê-me oportunidade para compartilhar suas 
boas novas com os outros prisioneiros na prisão”. Deus responde 
suas orações e muitas pessoas recebem a Cristo e se juntam às 
igrejas na área. Diversos prisioneiros também vêm a Cristo. 
Após diversas semanas o juiz realiza o julgamento. O promotor 
público chama as testemunhas que acusa os crentes, com muita 
raiva, de negligenciarem os velhos costumes. O Sr. Tolo também dá 
testemunho contra Aprendiz. Aparentemente eles o pagaram para 
espionar a igreja. O juiz anuncia, “Você ficará na prisão até que eu 
possa arranjar a sua execução. Esta é penalidade por realizar 
reuniões subversivas”. 
Os presbíteros enviam uma mensagem a Ajudador, que vem 
imediatamente e se reúne secretamente com a congregação. Ele diz, 
“Meus irmãos e irmãs, não fiquem desencorajados. Nós temos 
aprendido do Sr. Sábio que Deus não deseja que estejamos irados 
contra as pessoas que estão nos perseguindo. Como Jesus disse 
quando eles o crucificaram, eles não compreendem o que estão 
fazendo. Deus usará isso para o bem. Orem por eles. Lembrem-se 
que nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes 
espirituais do mal. Sigam o exemplo daqueles que oraram na Bíblia, 
como Abraão, Ester e a viúva persistente”. 
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coração. O simplesmente pensamento disso é repulsivo para mim 
agora. É uma grande alegria saber que Deus tem me purificado e me 
dado um coração puro”. 

Trabalho Prático 
• Ajude o povo a desenvolver hábitos de disciplina espiritual 

diária, de oração e de perdoar aos outros. 
• Use as histórias nesta seção para ensinar como corrigir as 

pessoas com amor. 
• Explique ao seu povo como a correção protege-nos dos 

perigos físicos e espirituais. 
• Explique porque, com a graça de Deus, nós perdoamos, 

corrigimos e restauramos – não punimos – aqueles que têm 
pecado. 

• Corrija com amor aqueles que pecam. Siga as instruções em 
Mateus 18.15-17, Gálatas 6.1 e 1 Timóteo 5.19-20. 

• Receba novamente em comunhão aqueles que se arrependem 
de seus pecados e assegure-lhes a graça, a purificação e o 
perdão de Deus. 
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Capítulo II–3. Mandamento de Cristo 
3 

Fazer Discípulos de Jesus 
Uns poucos dias depois, o Sr. Sábio vai a cada de Aprendiz e o 
encontra desencorajado. O marceneiro explica com tristeza, “Meus 
amigos me criticam por ensinar a Cristo sem estudar mais da Bíblia 
primeiro. Eles dizem que eu não sou um pregador eloqüente”. 

Como Jesus Fez Discípulos 
O Sr. Sábio responde, “Jesus não nos disse para sermos eloqüentes. 
Ele nos mandou fazer discípulos. Vamos estudar O Mandamento 
de Jesus Para Fazer Discípulos em Mateus 28.19. Cristo chamou 
trabalhadores humildes para serem Seus discípulos, não pregadores 
famosos”. Ele mostrou a Aprendiz a promessa de Jesus em Lucas 
5.1-11 e 5.27-32.  

Exercício 
Por favor, leia a história agora em Lucas 5.1-11 e 5.27-32 para 
descobrir: 
Após Jesus ajudar os pescadores a pegarem muito peixe, o que Ele 
prometeu que eles pescariam no futuro? 
Quais foram as duas coisas que Mateus fez imediatamente após se 
tornar um discípulo de Jesus? 
Jesus não veio para associar apenas com as pessoas muito boas. Que 
tipo de pessoa Jesus veio salvar? 
“Veja, Aprendiz, Jesus prometeu fazer de Seus discípulos 
pescadores de homens. Como Pedro, nós não podemos fazer nada 
sem Ele. É apenas através de Seu poder que nós podemos chamar as 
pessoas ao arrependimento e fé. Ele deu-nos poder através de Seu 
dom, o Espírito Santo. Ele também ensinou aos Seus discípulos a 
trabalhar juntos, em equipes de dois ou mais. Você deve tomar seu 
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irmão Ajudador com você quando você falar sobre Jesus. Ele está 
faminto por ajuda. Ele já escreveu uma nova canção sobre o 
maravilhoso perdão de Jesus. Vamos orar por vocês dois agora, para 
que o Espírito Santo possa ungi-lo e lhe dê mais cooperadores 
(Mateus 9.38)”. 
Após orar, o Sr. Sábio continua, “Quando Jesus chamou Levi 
(Mateus), ele deixou tudo e imediatamente seguiu a Jesus, assim 
como Pedro e os outros discípulos fizeram. Ser um discípulo 
significa deixar Jesus governar cada parte de nossas vidas e 
obedecer a Ele imediatamente”. 
Eles escutam alguém à porta. O Sr. Tolo chega com uma pequena 
gaiola contendo lagartos verdes. “Eles são comedores de insetos”, 
ele explica, “para manter sua casa livre de insetos e pulgas. Compre 
um. Aqui, eu lhe mostrarei”. Ele solta um deles, que corre em 
direção a porta. Um gato pula sobre ele e o leva embora.  
Eles falam sobre as responsabilidades de Aprendiz como um 
presbítero, para pastorear as pessoas. O Sr. Tolo diz em voz alta, 
“Você não pode cuidar dos outros até que você cuide de sua própria 
vida espiritual primeiro. Comece com você mesmo. Você tem que 
ser absolutamente perfeito antes dos outros pedirem seu conselho 
espiritual, ou do contrário você será um hipócrita! Esqueça de 
pastorear os outros até que você possa...”. 
O Sr. Sábio interrompe vigorosamente, “Não! O que você quer que 
Aprendiz faça – caminhar sobre a água? Ele não pode parar de 
pastorear os outros apenas porque ele não é perfeito em cada coisa! 
Quando nós nos achegamos a Cristo, nós o amamos mais do que 
qualquer coisa. A primeira coisa que Mateus fez como um discípulo 
de Jesus foi reunir seus amigos para uma refeição de modo que ele 
pudesse apresentá-los a Cristo. Nós começamos a fazer discípulos 
entre nossos próprios amigos e familiares. Nós contamos a eles 
sobre Jesus, Seus ensinamentos, Seus milagres, Sua morte e Sua 
ressurreição (1 Coríntios 2.2-5). 
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• Como o desejo de Davi de ocultar o seu pecado levou-o a 
pecar mais? 

• Como o profeta corrigiu o pecado secreto do líder? 
• Como Deus mostrou a Davi que ele havia sido perdoado? 

O presbítero explica, “Nestas histórias, dois líderes foram 
corrigidos. O apóstolo Paulo corrigiu o apóstolo Pedro por rejeitar 
os crentes gentílicos por falso orgulho. Pedro negou as boas novas 
de Jesus com suas ações e levou outras pessoas ao mesmo pecado. 
Embora Pedro tenha ensinado que nós somos salvos pela fé em 
cristo, ele ainda estava agindo como se nós fossemos salvos por 
obedecer às leis judaicas. Paulo o corrigiu publicamente de modo 
que a congregação inteira compreenderia seu erro. O profeta Natã 
também corrigiu o Rei Davi publicamente, de modo que todo o 
Israel levasse a santidade de Deus a sério”. Ele então se volta ao Sr. 
Tolo e pergunta, “Você tem alguma evidência verdadeira de que um 
de nossos líderes tem cometido um pecado sério o suficiente para 
sofrer tal correção pela igreja?” 
O Sr. Tolo diz que não, e o presbítero o repreende, “Você é quem 
tem causado a fofoca”. Um dos homens confessa, “Eu estou 
envergonhado de ter criticado nosso pastor Aprendiz, apesar por 
causa de um rumor bobo. Eu penso que um lobo selvagem tentou 
dividir nossa igreja por espalhar críticas contras nossos líderes. 
Aprendiz, eu quero que você me perdoe e o resto de nós por termos 
caído nessa armadilha”. 
Eles louvam a Deus pela unidade restaurada e continuam a se 
alegrar com a Ceia do Senhor. A mulher que havia roubado fica 
surpresa com o amor e aceitação da congregação. Ela não nunca 
tinha visto tal perdão em sua própria família. Ela exclama, “Como é 
grande a graça de Deus!” 
Um mês depois ela relata à igreja, “A querida esposa de Aprendiz 
tem me ajudado a formar o hábito de orar diariamente e vencer meu 
velho hábito de roubar. Deus tem retirado esse desejo mau do meu 
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com estes procedimentos. Esta mulher não está pronta para tomar a 
comunhão. Ela…” 
Aprendiz interrompe. “Eu estudei com o Sr. Sábio o que a Bíblia diz 
sobre como tratar com os crentes que erram. Se nós estamos lutando 
uns contra os outros, nós devemos perdoar um ao outro e ser 
reconciliados antes de nós tomarmos a ceia do Senhor”. 
O Sr. Tolo pergunta, “Mas e se é um líder da igreja que comete o 
erro?” 
Um dos presbíteros da igreja responde, “Todos os nossos líderes têm 
grande responsabilidade. Se eles caírem em pecado, eles podem ferir 
muitas pessoas. A Palavra de Deus ensina que se há uma acusação 
contra um deles, nós devemos considerar isso seriamente. Se esta 
acusação vem de fofoca, inveja ou orgulho, a Bíblia para ignorá-la. 
Se você tem provas de um erro sério, apresente-as. Se um líder pecar 
publicamente, você deve corrigi-lo perante a igreja toda como uma 
advertência para o restante. Uma vez o apóstolo Pedro caiu em erro 
e Paulo o corrigiu publicamente. Líderes necessitam de correção 
quando eles lideram os outros em pecado. Do contrário, seus erros 
podem causar grande divisão na igreja. Não é fácil o trabalho de ser 
um líder de igreja”. 

Exercício 
Descubra na história da hipocrisia de Pedro em Gálatas 2.11-21: 

• Desde que Pedro estava levando a igreja a pecar, como Paulo 
o corrigiu? 

• Como as ações de Pedro iam contra as boas novas da Grace 
de Jesus Cristo? 

• Por que Pedro agiu como um hipócrita? 
• Como nós somos salvos, por observar rigorosamente as leis 

ou pela fé em Jesus Cristo? 
Descubra em 2 Samuel 11:1 – 12:25, a história do Pecado Secreto 
de Davi: 

 

 41 

“Os mestres da lei chamaram a Mateus e seus amigos de pecadores. 
Pedro também sabia que ele era um pecador. Estes pecadores foram 
as pessoas que Jesus veio chamar ao arrependimento e torná-los 
pescadores de homens. Jesus chamou grupos de pecadores, como os 
cobradores de impostos na festa de Mateus, à Sua Igreja. Ele os 
transformou!” O Sr. Tolo pega sua gaiola e sai. 

Como a Primeira Igreja Começou 
O Sr. Sábio mostra a Aprendiz Como os Apóstolos Obedeceram ao 
Mandamento de Jesus Para Fazer Discípulos em Atos 2.36-47. 
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Exercício 
Por favor, leia esta história em Atos 2.36-47 agora e descubra: 

• O que os apóstolos contaram aos 3,000 convertidos para 
fazer de modo que fossem batizados e adicionados à igreja? 

• Quais outras coisas fizeram os convertidos imediatamente 
após o batismo, por causa do treinamento de discipulado que 
eles receberam dos apóstolos? 

Aprendiz responde com excitação, “Em Atos, capítulo 2, os 
apóstolos não podiam parar de falar sobre Jesus, sua morte e sua 
ressurreição. Pelo poder do Espírito, muitas pessoas foram levadas 
ao arrependimento! O apóstolo Pedro disse a todos para se 
arrependerem e ser batizados para o perdão de pecados e receber o 
dom do Espírito Santo. Três mil pessoas se arrependeram e foram 
batizadas e adicionadas à igreja naqueles dias!” 
O Sr. Sábio adiciona, “Sim, e após o batismo, sob o ensino dos 
apóstolos, os novos crentes imediatamente obedeceram a todos os 
sete mandamentos de Cristo. Olhe aqui em Atos 2. Aqui diz que as 
pessoas ouviram e praticaram os ensinamentos dos apóstolos, 
tinham uma amorosa comunhão, partiam o pão juntos, oravam, e 
contribuíam com aqueles em necessidade. Foi exatamente assim 
como a igreja começou!” 
Aprendiz exclama, “Eu quero que nossa igreja comece por obedecer 
a Jesus em amor assim como aqueles primeiros cristãos. Eu quero 
que ajudemos uns aos outros a ser obedientes a tudo que Jesus 
ordenou. Eu quero que todos nós aprendamos como fazer discípulos 
obedientes de Jesus Cristo!” 
 

As Partes Importantes da Adoração 
O Sr. Sábio responde alegremente, “Eu estou feliz. Uma igreja 
coloca os mandamentos de Cristo em prática até mesmo quando ela 
se reúne. Obediência a Jesus é a verdadeira adoração a Deus. Nós 
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Deus para ela, depois diz ao seu empregador, “Por favor, me perdoe. 
Eu devolverei o que eu roubei de você. Eu sinto muito”. 
Durante a próxima reunião a mulher confessa à igreja, “Eu tenho 
pecados em minha vida. Eu tentei ocultá-los. Eu até mesmo roubei. 
Mas eu confessei todos eles e recebi o perdão de Deus. Eu espero 
que todos vocês me perdoem”. As pessoas respondem que elas 
perdoam, mas o Sr. Tolo se aproxima de Aprendiz e reclama, “Isto é 
muito fácil. Roubar é um grande pecado. Ela deve sofrer uma 
punição antes de nós a aceitarmos de volta em nossa congregação. 
Ela deve esperar e provar seu arrependimento”. 
Aprendiz discorda, “Não, Sr. Tolo. Nós não julgamos seu coração. 
Ela necessita de nossa ajuda agora para seguir a Cristo. Ela necessita 
da força de Deus para evitar o pecado. Minha esposa tem se 
oferecido para orar com ela a cada manhã antes de ela ir trabalhar, 
até que ela esteja forte e confiante. Jesus nos ensinou a não contar 
quantas vezes nós perdoamos. Ao invés, nós devemos oferecer ajuda 
para o outro escapar da tentação. Se nós não podemos perdoar, nós 
fechamos nosso coração ao grande perdão de Deus. Deus nos salva 
apenas pela graça, não por nada mais que possamos faze para provar 
nossa bondade”. 
O Sr. Tolo zomba, “Nós podemos pecar à vontade, porque Deus nos 
perdoará!” 
“Não!” Aprendiz exclama, “Tal pensamento apenas mostraria que 
nós nos arrependemos de verdade”. 

Corrigindo Líderes Na Igreja 
O Sr. Tolo visita outra família na igreja e critica Aprendiz, “Ele foi 
muito mole porque o ofensor era uma mulher bonita”. Eles riem. O 
Sr. Tolo conta a diversos outros crentes a mesma coisa.  Em breve o 
cristicismo se espalha como sarampo por toda a igreja. 
No domingo seguinte, a mulher que se arrependeu de seus roubos 
está sentada, esperando para celebrar a ceia do Senhor com o resto 
da congregação. O Sr. Tolo se levanta e diz, “Nós devemos parar 
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Como o Espírito Santo Nos Transforma 
Exercício 

Descubra em Gálatas 5.16 a 6:3: 
• Quais eram as coisas erradas que nós fazíamos por hábito 

quando não conhecíamos a Cristo? 
• Quais são as nove virtudes, ou fruto, que Deus desenvolve 

em nós através do poder de Seu Espírito? 
• O que nós devemos fazer para evitar os pecados deste 

mundo? 
• Como nós ajudamos a restaurar aqueles que caem em 

pecado? 
A esposa de Aprendiz continua, “Como discípulos de Cristo, nós 
temos o hábito de obedecer a Ele em amor. Isto nos dá alegria e traz 
as bênçãos de Deus. Isso também nos protege de perigo espiritual. 
Cada dia nós oramos e aplicamos a Palavra de Deus à nossas vidas. 
Nós seguimos o exemplo de Cristo em nossas ações e na prática do 
fruto do Espírito. Nós obedecemos aqueles em autoridade sobre nós. 
Estas são maneiras de desenvolvermos disciplinas que nos farão 
evitar os perigos espirituais. Enquanto nós desenvolvemos estes 
hábitos, o Espírito Santo nos dá força para vencer o pecado”. 
“No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos diz para advertirmos as 
pessoas dos perigos físicos e espirituais quando nós cometemos 
esses erros: 

• Causamos conflito ou divisão 
• Preguiça ou fofoca 
• Ações imorais ou bebedice 
• Avareza ou roubo 
• Idolatria ou erro doutrinário”. 

A esposa de Aprendiz gentilmente assegura para a mulher que Deus 
quer que ela seja livre do pecado. Ela chora. Ela pede o perdão de 

 

 43 

não obedecemos a Cristo apenas quando nos reunimos. Nós também 
descobrimos meios de obedecer a Ele em alegria durante o dia todo. 
Deixe-me ensinar-lhe as partes importantes de nossa adoração a 
Deus como um corpo, quando nos reunimos. Então você as praticará 
quando se reunir com sua própria família e amigos para adorar a 
Deus. Agora que você e sua família estão batizados no Corpo de 
Cristo, vocês desejarão adorar a Deus juntos.” 
“Aqui estão as partes importantes da adoração: 
Orar 
Louvar a Deus 
Ensinar a Palavra de Deus 
Confessar nossos pecados e receber a certeza do perdão 
Celebrar a Ceia do Senhor 
Dar 
Ter comunhão uns com os outros”. 
O Sr. Sábio encoraja Aprendiz, dizendo, “Mesmo uma nova igreja 
ou uma muito pequena igreja como sua família pode fazer todas 
essas coisas de uma maneira simples quando se reunir. É bom 
também ter um começo e um fim definido para seu tempo de 
adoração quando você se reúne em um lar”. 
O Sr. Sábio mostrou ao Aprendiz e sua família como fazer uma 
simples forma de adoração familiar. Agora ele adverte, “Eu tenho 
iniciado você na adoração a Deus, mas eu não estarei sempre aqui. 
A qualquer momento eu posso ter que deixá-los, e vocês ficarão por 
sua própria conta. Liderem a adoração vocês mesmos. Aprendiz, dê 
a cada pessoa alguma coisa para fazer, lembrando dos dons 
espirituais de cada um, de maneira que todos participem, assim 
como eu fiz”. 

Trabalho Prático 
• Ore fervorosamente com sua congregação pelas pessoas 

próximas de você e nas partes distantes do mundo que 
precisam de Jesus. 
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• Mostre ao seu povo como falar com um espírito terno e 
amoroso sobre Jesus, com sua família e amigos. 

• Se necessário, limite o número de reuniões durante a semana 
de modo que as pessoas também tenham tempo suficiente 
para ir e evangelizar. 

• Pratique os elementos importantes da adoração quando vocês 
se reunirem para adorar. 

• Ajude a cada crente a fazer alguma coisa que edifica aos 
outros, quando vocês se reunirem para adorar. 
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• Como nós trazemos glória a Deus através de nossas ações? 
A esposa de Aprendiz explica à mulher sobre disciplina na igreja. 
“Agora que nós pertencemos a Cristo, Seu Espírito nos dá o desejo e 
o poder de sermos como Cristo. Nós não queremos fazer o que é 
errado, mas nossa velha natureza pecaminosa ainda nos empurra 
para fazer o mal. Quando nós caímos em pecado, o Espírito Santo 
nos convence de pecado e nos traz ao arrependimento. Ele também 
usa outros irmãos e irmãs para encorajar-nos a fazer o que é certo, 
para chamar-nos ao arrependimento e assegurar-nos o perdão de 
Deus”. 
“Deus nos corrige como uma boa mãe corrige aos seus filhos com 
amor. A correção nos mantém longe do perigo. Sem amorosa 
correção, uma criança pode brincar com fogo ou veneno, ou correr 
na frente de um carro. Deus nos mantém longe do perigo por 
corrigir-nos. No Antigo Testamento, os profetas escreveram 
dezessete livros para advertir a Israel de parar de pecar. Israel não 
escutou a correção de Deus e caiu em terríveis perigos físicos e 
espirituais. Agora nós temos o Espírito Santo. Ele nos ajuda a viver 
a nova vida que nós temos em Cristo. Quando Cristo ordenou para 
nos arrependermos e sermos batizados, Ele estava nos ordenando a 
continuar nesta nova vida. Deixe-me falar com você sobre Como o 
Espírito Santo Nos Transforma”.  
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Capítulo III–11. Ministério 11 
Tornar-se Como Cristo e Manter 

A Disciplina Na Igreja 
Um homem vem à casa de Aprendiz para dizer-lhe, “Pastor, eu 
descobri que uma das minhas meus empregadas está me roubando. 
Ela é uma irmã em Cristo, então eu falei para ela sobre isso, mas ela 
ficou com raiva. Eu devo ignorar este pecado para evitar tensão na 
igreja?” 
Aprendiz responde, “Não, nós não podemos ignorar pecado na 
igreja. A Bíblia nos diz para tratar com ela rapidamente. Deixe-me 
pegar minha esposa e nós seguiremos as instruções de Cristo de falar 
com a irmã diretamente. Talvez juntos nós possamos trazê-la ao 
arrependimento. Nós iremos com amor e gentileza, como Gálatas 
6.1 nos diz”. 
Eles chegam na casa da irmã e o homem diz para ela que ele sabe 
que ela o tem roubado. Ela fica alarmada, mas a esposa de Aprendiz 
a puxa para um lar e lhe assegura, “Nós não estamos aqui para 
envergonhar você, Nós queremos que você receba o perdão de Deus 
e Sua bênção plena. Há alguma coisa que você precisa compreender 
antes de nós falarmos sobre o que você fez. Jesus nos ensinou que a 
bênção de Deus vem àqueles que vivem como Jesus. Vamos ler 
junto as Bem-aventuranças”. 

Exercício 

Descubra em Mateus 5.1-16 as promessas de Deus concernentes às 
bênçãos: 

• Como Jesus descreve as pessoas que recebem bênçãos de 
Deus? 

• Como nós respondemos quando as pessoas nos perseguem 
por causa de Cristo? 
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Capítulo II–4. Mandamento de Cristo 
4 

Amar 
Aprendiz e seu irmão Ajudador visitam os vizinhos e amigos, 
contando as boas novas sobre Jesus. Ajudador canta para alguns 
deles. Um vizinho, o Sr. Cuidadoso, é um professor, mas ele tem 
estado doente e incapaz de trabalhar. Aprendiz, contudo, não quis 
visitá-lo. Ele se encontra com o Sr. Sábio na casa de Ajudados e 
conta-lhes, “O Sr. Cuidadoso roubou terra de nossa família e é um 
inimigo agora. Eu não gosto dele”. 

O Bom Samaritano 
O Sr. Sábio responde, “Aprendiz, você necessita obedecer ao 
mandamento de Jesus para amar, em Mateus 22.36-40. Este é o 
maior mandamento de Deus”. O Sr. Sábio, então, repete a história de 
Jesus em Lucas 10.25-37 sobre o Bom Samaritano. Aprendiz 
descobre o que o amor prático faz. 

Exercício 
Por favor, leia esta história em Lucas 10.25-37 agora para descobrir. 

• A quem nós devemos mostrar amor, além de Deus. 
• O que Samaritano fez para mostrar amor por seu próximo. 
• Quem é nosso próximo, como Deus o vê. 

O Sr. Sábio continua, “Aprendiz, os líderes religiosos que passaram 
pelo viajante injuriado conheciam o mandamento para amar seu 
próximo, mas eles não pararam para ajudar o homem em 
necessidade. O Samaritano parou para ajudar. Cada um que está em 
necessidade é o nosso próximo aos olhos de Deus, até mesmo um 
inimigo. Ele quer que nós amemos a todos”. 
“Deus é amor, e nós fomos criados para ser como Deus. Ele nos fez 
para amá-lo e para amar a todos os outros assim como Ele nos 
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amou. O amor deve ser útil. Apenas falar sobre Jesus não é 
suficiente. As pessoas sabem que nós pertencemos a Cristo quando 
nós buscamos maneiras de mostrar amor proveitoso por todos os 
outros. Nós nem de longe estamos interessados apenas no que Deus 
pode fazer por nós”. 
“Nós mostramos nosso amor por Deus obedecendo-o. Nossa 
adoração e nossa obediência a todos os outros mandamentos 
procedem deste grande mandamento. Nós mostramos nosso amor 
pelo nosso próximo por servi-lo de maneira útil, especialmente 
quando eles necessitam de nossa ajuda”. 
  

O Servo Impiedoso 
O Sr. Tolo, o vendedor, chega à porta com umas garrafas de líquido 
verde escuro. “É um tônico para a voz”, ele explica. “Tome uma 
colherada diária por um mês e você cantará melhor, Ajudador. Sr. 
Sábio, as pessoas ouvirão você pregar de uma longa distância. Aqui, 
eu mostrarei no gato”. Ele enche uma colher e se abaixa para dar ao 
gato. O gato cheira, rosna e morde seu dedo. 
A esposa de Ajudador enfaixa seu dedo enquanto o Sr. Sábio 
continua ensinando. “Jesus nos ordenou amar até mesmo os nossos 
inimigos, em Mateus 5.44”. 
O Sr. Tolo interrompe, “Mas você não pode simplesmente deixar as 
pessoas ofenderem você! Até mesmo os animais sabem que eles têm 
que ferir aqueles que o maltratam! Mostre-lhes que eles estão 
errados e faça-os pagar por ele de modo que não aconteça outra 
vez!”. 
O Sr. Sábio concordou, “Não. Deixe-me contar-lhe a história do 
Servo Impiedoso em Mateus 18.21-35”. 
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apontar diáconos assim como a primeira igreja fez”. Uma semana 
depois ele relata para Aprendiz, “Minha congregação escolheu um 
homem e sua esposa para servir como diáconos. Nós colocamos 
nossas mãos sobre eles e oramos para que Deus os tornassem sábios 
como Estevão enquanto eles servem aos necessitados”.  

Trabalho Prático 
• Faça uma lista das pessoas em sua congregação e 

comunidade que necessitam de sua ajuda. 
• Ore com sua congregação sobre servir ao necessitado. 
• Determine quais pessoas na congregação cumpre os 

requisitos para diáconos, para servir ao necessitado em nome 
da igreja. 

• Aponte diáconos que cumprem os requisitos de Paulo com 
oração e imposição de mãos. 
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Exercício 
Leia a história dos Diáconos da Primeira Igreja em Atos capítulos 6 
& 7.54-60: 

• Como os apóstolos asseguraram que as viúvas estrangeiras 
não fossem negligenciadas? 

• Como os apóstolos sabiam quem apontar para servir aos 
necessitados? 

• Que tipo de pessoa era Estevão, um dos sete escolhidos para 
servir ás viúvas? 

Aprendiz explica ao Ajudador, “Os apóstolos reconheceram que eles 
não podiam abandonar suas responsabilidades de ensinar e liderar a 
igreja em Jerusalém para cuidar do necessitado. Então eles pediram 
a cada pessoa para escolher sete homens de boa reputação, cheios de 
sabedoria e do Espírito Santo. Os apóstolos oraram por aqueles 
homens chamados de diáconos. Diáconos são servos para o povo de 
Deus. Estevão, um dos diáconos, também pregava para os judeus 
incrédulos no poder do Espírito Santo. Sua face brilhou e ele viu a 
Jesus sentado junto ao Pai no céu. Eles o apedrejaram até a morte”. 
“Paulo disse ao seu discípulo, Timóteo, que os diáconos devem ser 
bons pais e esposas fiéis. Eles devem ser cristãos maduros com boa 
reputação, nenhuma ambição por dinheiro ou viciados em álcool. 
Duas mulheres que serviram aos necessitados foram Dorcas, que 
fazia vestes para os pobres, e Lídia, quem deu um lugar para a 
equipe missionária de Paulo morar. Olhe em Tiago 5.13-17 para 
descobrir o que os presbíteros devem fazer pelos enfermos”. 

Exercício 
Descubra agora em Tiago 5.13-17 como os presbíteros devem tratar 
com os enfermos. 
Ajudador suspire aliviado. “Agora eu vejo como eu posso continuar 
a ensinar a igreja enquanto ainda posso assegurar que o necessitado 
receberá ajuda. Eu posso marcar uma reunir de nossa igreja para 
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Exercício 
Por favor, leia Mateus 18.21-35 agora para descobrir: 

• Quanto do débito o mestre cancelou? 
• Como o primeiro servo tratou o segundo, o servo mais 

pobre? 
• O que o mestre faz ao servo impiedoso? 

O Sr. Sábio continua, “Nós mostramos amor aos nossos inimigos 
por perdoa-lhes. É assim que Jesus nos perdoa. Nós mostramos 
amor aos nossos discípulos por ouvi-los e ajudá-los a ter ministérios 
produtivos”. 
Após muita oração, Aprendiz decide perdoar o Sr. Cuidadoso, 
aquele a quem ele tinha odiado. Ele pede a sua esposa para preparar 
alimento para ele e para sua família, leva-o ao Sr. Cuidadoso e 
oferece-lhe um emprego temporário por umas poucas horas por dia 
fazendo trabalhos leves em sua marcenaria, enquanto ele recupera 
suas forças. Umas poucas semanas depois ele está pronto para voltar 
a ensinar de tempo integral outra vez. 

Trabalhadores Invejosos 
Aprendiz lidera um culto de adoração sem qualquer ajuda do Sr. 
Sábio. Ele encoraja a muitos para participarem, dando testemunhos, 
palavras ou exortações repetindo versículos e contando histórias 
bíblicas. Mais tarde, o Sr. Tolo diz ao Aprendiz, “Você deve estar 
orgulhoso! Olhe que forte líder você é! Você é muito melhor orador 
do que aquelas novas pessoas em seu grupo. Elas gaguejam e não 
sabem o que fazer. Você deixa elas participarem demais. Elas dizem 
coisas que não são bíblicas! Você dá muita liberdade! Você 
necessita ser mais restrito com eles”.  
O Sr. Sábio ouve isso e diz, “Ouça isso, vocês dois, sobre Os 
Trabalhadores Invejosos em Mateus 20.1-16”. 
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Exercício 
Por favor, leia Mateus 20.1-16 para descobrir qual deve ser a nossa 
atitude para com os novos crentes. 
Aprendiz diz com surpresa, “Então os novos crentes têm o mesmo 
direito à graça de Deus que os crentes mais velhos! Nós os 
recebemos na igreja com a mesma graça que Deus nos mostrou”. 
Como Jesus Orou Para Nós Amarmos Uns Aos 

Outros 
O Sr. Sábio também explica nossa unidade na igreja. Ele conta ao 
Aprendiz e ao Sr. Tolo sobre a oração de Jesus por nós em João 
17.20-23. 

Exercício 
Por favor, leia João 17.20-23 agora para descobrir: 

• O que Jesus pediu a Deus para fazer por nós? 
• De que maneira nossa unidade de uns para com os outros se 

parece com a unidade entre o Pai e o Filho? 
• Como o mundo saberá que Deus enviou Jesus? 

“A Igreja está unida aos olhos de Deus, é uma em Jesus. A igreja 
local é um grupo de pessoas unidas para obedecer a Jesus em amor 
exatamente ali onde elas estão. É a vontade de Deus que nós 
ajudemos uns aos outros e edifiquemos uns aos outros. Jesus não 
nos disse para segui-lo, cada um de sua própria maneira, sozinhos”. 
“O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas ainda é um 
único Deus. Nós somos muitas pessoas, mas nós estamos unidos no 
corpo de Cristo. Nós aprendemos a obedecer a Cristo dentro da 
igreja, o Corpo de Cristo. Nós aprendemos ali como mostrar amor 
prático por Deus e por todos os outros”. 
“Os novos crentes no Novo Testamento se reuniam para obedecer a 
Jesus em amor. Atos 2 diz que após seu arrependimento e batismo, 
eles aplicaram o ensino dos apóstolos à suas vidas. Eles praticam 
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Ajudador continua, “Jesus curou muitas pessoas enfermas. Quando 
seus aprendizes não tinham nenhum alimento, Ele os alimentou. As 
pessoas queriam que Ele se tornasse o rei e sempre lhes desse 
comida grátis. Jesus podia facilmente ter feito isso. Ele é o Rei sobre 
todas as coisas. Ele governa até mesmo a natureza. Ele acalmou 
tempestades e caminhou por cima da água; Jesus sabia que o 
alimento físico não mudaria seus corações. Eles ainda estariam 
longes de Deus. Jesus queria que eles tivessem o alimento que os 
satisfaria para sempre. Este alimento é Jesus, Ele mesmo. Em João 6 
Ele disse-lhes que eles tinham que comer Sua carne para ter vida 
eterna. Isto ofendeu a muitos que não queriam ouvir a verdade 
espiritual. Deus quer que cada um creia em Jesus e receba vida 
eterna dele. Quando nos tornamos uma parte da igreja, o Corpo de 
Cristo, Ele nos dá Sua vida”. 
O Sr. Tolo, responde, “Esta é uma boa história, mas ela não trará 
alimento para a mesa da minha família. Adeus!” 

Diáconos Mostram o Amor de Cristo 
Ajudador pergunta a Aprendiz, “Como eu cuido dos necessitados 
em nossa igreja e nas novas igrejas filhas, sem negligenciar minha 
liderança e ensino na congregação?” Aprendiz responde, “Você 
deve abanar a chama de seu dom de ensino, sem negligenciar o 
necessitado. Os líderes da igreja em Jerusalém enfrentaram este 
mesmo problema. Muitas viúvas necessitavam de cuidado, mas elas 
estavam ocupadas ensinando as boas novas de Jesus”. 
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israelitas para matar um cordeiro e tingir suas portas com sangue, de 
modo que o anjo não pudesse tocá-los. O próprio filho do faraó 
morreu. Ele finalmente deixou o povo ir”. 
“O povo caminhou do Egito ao Mar Vermelho, e parou. Eles agora 
não tinham para onde ir. O faraó mudou seu pensamento e enviou 
que seu exército após ele. Deus abriu um caminho seco através do 
Mar Vermelho para os israelitas e quando o exército do Egito tentou 
segui-lo, o mar se fechou sobre eles. Depois os israelitas gastaram 
quarenta anos no deserto antes deles retornarem ao seu lar. Eles não 
encontraram nada para comer no deserto e, algumas vezes, nenhuma 
água, mas Deus providenciou tudo que era necessário”. 

Exercício 
Descubra na história do Maná Miraculoso em Êxodo 16.11-35: 

• Como Deus alimentou Seu povo? 
• O dom do maná impediu o povo de queixar-se e desobedecer 

a Deus? 
Do mesmo modo, Jesus se importa com aqueles em necessidade. 

Exercício 

Descubra na história em que Jesus Oferece Sua Carne Para Comer 
em João capítulo 6: 

• Nos versículos 2-12, o que Jesus faz pelo doente e o 
faminto? 

• Nos versículos 14-27, quais foram as duas coisas que o povo 
queria que Jesus fizesse? 

• Nos versículos 17-21, como Jesus mostrou que Ele era o Rei 
sobre a natureza? 

• Nos versículos 28-40, quem é o pão do céu e como nós o 
recebemos? 

• Nos versículos 41-69, o que nós devemos fazer, para 
encontrar o pão que nos dá vida para sempre?  
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uma amorosa comunhão, deram generosamente, celebraram a Ceia 
do Senhor e oraram poderosamente. A igreja começou a partir desta 
unida, imediata e amorosa obediência ao nosso Senhor Jesus 
Cristo”. 

Trabalho Prático 
• Ore para que sua congregação seja arraigada e estabelecida 

em amor. 
• Ajude sua congregação a memorizar Lucas 10.27. 
• Arranje para os crentes servirem às pessoas que têm 

necessidades emocionais, físicas ou espirituais. 
• Planeje fazer coisas como um corpo para que edifique a 

unidade uns com os outros e com outras igrejas. 
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Capítulo II–5. Mandamento de Cristo 
5 

Orar 
Uns poucos dias depois, o Sr. Sábio está falando às pessoas no 
mercado sobre Jesus quando o Sr. Cuidadoso sussurrou para ele, “A 
polícia está vindo prendê-lo! Eu ouvi o filho de um dos policiais 
falando sobre isso na escola. Eles não gostam que você fale assim 
publicamente sobre Jesus!” Eles vão, então, a marcenaria de 
Aprendiz aonde os três homens oram. O Sr. Sábio diz, “Eu não sei 
por quanto tempo mais eu estarei com vocês. Eu quero assegurar-me 
que a oração é uma parte regular da vida de vocês antes de deixá-
los. Ela é importante quando nós estamos em perigo como agora. 
Deixe-me contar-lhes sobre o mandamento de Jesus para orar, em 
João 16.24”. 

Jesus Orou Antes de Sua Morte 
O Sr. Sábio conta a oração de Jesus no Getsêmani quando ele 
estava enfrentando a morte. “Aprendiz, quando você chegar em 
casa, leia Mateus 26.36-46”. 

Exercício 

Por favor, leia Mateus 26.36-46 agora para descobrir: 
• Onde Jesus orou? 
• A quem Jesus orou? 
• Que postura Jesus tomou que mostrou a grande urgência de 

Sua oração? 
• Qual foi o maior desejo de Jesus em Sua oração? 

“Você verá que Jesus orou fervorosamente, algumas vezes se 
prostrando e chorando. Ele trouxe sua grande necessidade perante 
Seu Pai persistentemente até que ele estava pronto para enfrentar a 
morte. Ele não queria ir à cruz, mas ele desejou muito mais obedecer 
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ajudarei você a encontrar emprego. Então você pode ajudar a cuidar 
do necessitado, ao invés de ser um dele”. 
Ajudador relembra, “Eu estou ensinando minha igreja agora a servir 
ao necessitado. Eu comecei com a parábola do Pastor e as Ovelhas 
em Mateus 25.31-46”. 

Exercício 
Leia esta história em Mateus 25:31-46 agora para descobrir: 

• A quem nós também servimos quando ajudamos aos 
necessitados? 

• O que acontecerá aos não-cristãos após terem morrido, se 
eles não ajudarem aqueles em necessidade? 

Ajudador explica, “Jesus disse que o pobre, o faminto, aqueles que 
pranteiam, e o povo inocente que sofre recebe uma bênção especial 
de Deus. Quando nós servimos essas pessoas, nós estamos servindo 
a Deus. Quando nós negligenciamos essas pessoas, nós estamos 
rejeitando a Deus”. 
Como Deus Supre as Necessidades das Pessoas 

Ajudador conta ao Sr. Tolo, “O povo pobre, assim como resto de 
nós, deve orar por seu pão diariamente e não simplesmente pedir 
auxílio. Mas pedir auxílio é mais honrado do que pedir um 
empréstimo quando você não tem a intenção de pagá-lo. Esta é mais 
sutil forma de roubo. Nós todos devemos confiar em Deus para 
suprir nossas necessidades”. O Sr. Tolo murmura, “Isto é fácil para 
você dizer quando você tem alimento em sua mesa”. 
Ajudador diz, “Deixe-me contar a você como Deus tomar cuidou de 
seu povo, os Israelitas, no livro de Êxodo. Eles tinham sido escravos 
do Egito por muitos anos. Deus enviou-lhes um profeta chamado 
Moisés. Moisés disse ao Faraó (rei) do Egito que deus queria que 
Seu povo fosse livre. Quando o faraó recusou, Deus enviou dez 
terríveis pragas sobre o Egito. Finalmente, Deus enviou o anjo da 
morte para matar todos os primogênitos. Moisés advertiu aos 
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Capítulo III–10. Ministério 10 
Cuidar do Enfermo, do Necessitado e 

do Maltratado 
 
Uma certa manhã Aprendiz e sua esposa levam alimento para duas 
viúvas, e para uma família cujo pai, um presbítero-pastor de umas 
das igrejas filhas, está esperando o julgamento numa cadeia por ter 
realizado reuniões não autorizadas. A esposa dele diz “Irmão, você 
poderia ir comigo à capital para encontrar um advogado? Eu não 
tenho nenhuma idéia de como fazer isso. Mas deixe-me preparar um 
chá”. Ela vai para a pequena cozinha e a esposa de Aprendiz fala 
baixinho para ele, “Lembre-se, esses assuntos são o tipo de coisa 
que você deveria delegar para outros obreiros na igreja. Muitas das 
pessoas de nossa congregação são muito pobres. Alguns não 
possuem educação. Você e eu sozinho não podemos cuidar de todos 
eles”. 
Aprendiz suspira, “Você está certa. Nós necessitamos pedir para 
mais pessoas em nossa igreja se importar com estas coisas. Uma das 
viúvas necessita reparar sua cada e esta senhora precisa de alguém 
para acompanhá-la numa longa viagem para encontrar um 
advogado”. 
Quando eles chegaram em casa, tanto Ajudador quanto o Sr. Tolo 
estavam esperando. O Sr. Tolo pede a Aprendiz algum dinheiro 
emprestado. Aprendiz mais uma vez recusa e o Sr. Tolo ralha com 
ele, “Seu trabalho como nosso pastor é cuidar do pobre e do 
necessitado. Você nos negligencia!” 
“Eu me importo muitíssimo com os necessitados”, Aprendiz 
responde. “Mas eu tenho aprendido que a pior coisa que você pode 
fazer por pessoas desocupadas é simplesmente dar-lhes dinheiro. Eu 
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a Deus Seu Pai. Ele confiou que a resposta do Pai, mesmo se ela 
fosse “não”, seria a melhor resposta. Nós, também, devemos 
aprender a orar fervorosamente, confiando em Deus ao invés de 
exigir o nosso próprio desejo”. 
“Como Jesus, nós oramos ao Pai no poder do Espírito Santo. Nós 
oramos no nome de Jesus que é o nosso caminho para Deus. Sua 
obra sobre a cruz tornou possível para nós entrarmos diretamente na 
presença de Deus e pedir ousadamente aquilo que nós necessitamos 
(Hebreus 4.16). Nossa pecaminosidade nem de longe bloqueia 
nossas orações a Deus. Jesus é nosso mediador. A Escritura nos diz 
para não orarmos aos mortos (Deuteronômio 18.11). Todas as 
nossas orações são para Deus em nome de Jesus”. 

Por que Nós Oramos de Maneiras Diferentes 
O Sr. Cuidadoso pergunta ao Sr. Sábio, “Há alguma maneira de orar 
que é mais poderosa do que as outras? Se eu repetir minha oração 
muita vezes ou recitá-la em voz alta, isto fará com que Deus 
responda minha oração?” 
O Sr. Sábio responde, “As Escrituras conta-nos que nossa oração 
deve ser do coração e sem confusão. Nós devemos orar com 
palavras extravagantes ou longas repetições para impressionar outras 
pessoas”. 
“A Bíblia mostra-nos muitas maneiras diferentes de orar. Jesus 
prostrou-se no chão para mostrar Sua grande necessidade e Sua 
submissão ao Pai. Outras pessoas na Bíblia sentaram, se levantaram, 
se ajoelharam ou levantaram as mãos. As orações foram faladas, 
cantadas, gritadas ou feitas silenciosamente. A posição do corpo não 
importa. O que é importante é quão honestamente nós derramamos 
nossos corações a Deus”. 
“Algumas vezes Jesus se afastou de seus amigos de modo que Ele 
pudesse orar ao Seu Pai, sozinho. Nós, da mesma forma, devemos 
reservar um tempo a cada dia para fortalecer nosso relacionamento 
com nosso Pai através da oração. Jesus orou publicamente e nós 
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também oramos em voz alta com nossos irmãos e irmãos em 
Cristo”. 

Jesus Ensina-nos Como Orar 
O Sr. Sábio diz, “Jesus ensinou-nos uma oração como um exemplo 
para nós. Quando você chegar em casa, olhe Mateus 6.9-13 para 
descobrir diversas razões para orar”. 
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• Ajude as famílias da igreja a planejar ocasiões quando elas 
possam estudar a Palavra de Deus, cantar e orar como 
família. 

• Ensine os pais em sua congregação como corrigir seus filhos 
em amor. 

• Arranje para as crianças ouvirem histórias bíblicas, 
dramatizá-las e participar na adoração. Peça aos adultos para 
também dramatizar as histórias bíblicas, quer sozinhos ou 
juntamente com as crianças.  
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valiosas com eles. Conte aos seus filhos e às outras crianças cujos 
pais não são cristãos”. 

Exercício 

• Descubra em Gênesis capítulo 24 como Deus providenciou 
uma esposa para Isaque. 

• Descubra em Gênesis 29.1-30 o que Jacó teve que fazer para 
provar seu amor à sua esposa Raquel. 

• Descubra em Atos 7.9-14 como José perdoou seus irmãos 
que o venderam como escravo. 

• Descubra nos mesmos versículos como Deus usou os 
sofrimentos de José para salvar sua família da fome. 

• Descubra em Lucas capítulos 1-2 em qual tipo de família 
Jesus nasceu. 

Após a reunião, a esposa de Aprendiz, que se tornou uma boa 
professora com a ajuda dele, sugere às mães, “Vamos fazer uma lista 
de histórias para as crianças e ajudá-las a apresentar à congregação 
uma por semana através de uma dramatização curta”. Aprendiz 
acrescenta, “Vamos falar com os pais também, para eles 
participarem. As histórias são mais poderosas quando os adultos 
participam assim como as crianças”. 
O Sr. Aprendiz adiciona, “Eu pedirei às mulheres que podem 
ensinar para ajudar. Nós preparemos juntos a cada semana. Nós 
queremos que as crianças sejam felizes e respeitosas enquanto elas 
aprende,. Se os homens participarem também, isso será muito mais 
fácil. Eu necessito de ajuda para isso, Aprendiz”. 
Uma das mães diz para suas crianças, “A partir de amanhã nós 
oraremos juntos como uma família a cada manhã antes de você ir à 
escola”. 

Trabalho Prático 
• Ajude às famílias em sua igreja a seguir o projeto de Deus 

para a autoridade na família. 
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Exercício 
Por favor, leia esta oração chamada de “A Oração do Senhor” em 
Mateus 6.1-13 para descobrir as palavras que expressam essas 
razões para orar diariamente: 

• Para louvar a Deus 
• Para estender do Reino de Deus 
• Para pedir pelo que nós necessitamos 
• Para pedir perdão 
• Para pedir proteção do maligno 
• Para glorificar a Deus 

Aprendiz pergunta, “Mas eu tenho pedido a Deus por uma casa 
maior e eu não esqueci disso. Por que Deus não responde todas as 
nossas orações?” 
O Sr. Sábio explica, “As respostas às nossas orações também 
dependem de nossa obediência a Deus, segundo Ele explica em 1 
João 3.21, 22. Quatro pecados podem impedir nossas orações: falta 
de perdão, egoísmo, falta de fé e falta de amor pelos outros. Quando 
nós confessamos estes pecados, Deus é fiel e justo para perdoar-nos 
os pecados e mudar nossos corações”. 
Naquela noite Aprendiz chamou os crentes para se reunir em sua 
casa e orar a Deus para proteger o Sr. Sábio da polícia. Como a 
igreja do Novo Testamento em Atos 4.29-31, eles fervorosamente 
pediram a Deus para deixá-los levar as boas novas sobre Jesus para 
mais pessoas. 

Trabalho Prático 
• Ajude a sua igreja a memorizar as Orações do Senhor em 

Mateus 6.9-13. 
• Peça a cada membro da igreja para planejar e orar 

diariamente. O melhor tempo normalmente é cedo de manhã. 
• Peça a cada família para separar um tempo diário para as 

orações da família. 
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• Informe a igreja quando Deus responder às orações, para 
encorajá-la. 

• Mostre a sua igreja como orar sinceramente do coração sem 
tentar impressionar as pessoas com grandes palavras e 
muitas repetições. 
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Exercício 
Descubra em 1 Samuel capítulo 3: 

• Quão rapidamente Samuel obedeceu quando ele pensou que 
Eli estava chamando-o? 

• O que Eli falhou em fazer com seus filhos rebeldes? 
Aprendiz continua, “Deus tinha advertido Eli de corrigir seus filhos. 
Como um sumo sacerdote de Israel, Eli estava dando um mau 
exemplo à nação toda. Seus filhos estavam usando mal suas 
posições de autoridade para roubar o povo e maltratá-lo, mas Eli não 
fez nada para impedi-los. Por Eli não ter corrigido seus filhos, todos 
eles morreram. Os pais de Samuel, por outro lado, ensinou a Samuel 
a obedecer imediatamente e alegremente. Deus o abençoou por toda 
a sua vida por causa de sua obediência”. 
“Pais, protejam seus filhos dos perigos espirituais por treiná-los 
quando eles ainda são jovens. Explique-lhes o que você quer que 
eles façam e espere que eles obedeçam tão rapidamente quanto 
Samuel. Se eles não obedecem rápida e alegremente, então corrija-
os. Muitas crianças mais novas aprendem rapidamente quando vocês 
as corrige imediatamente e fisicamente, como Provérbios 13.24 diz. 
Quando as crianças mais velhas desobedecem, e você tira alguma 
coisa deles por um tempo, elas aprendem a obedecer você. Respeite 
seus filhos. Não grite ou chame nomes com eles. Não os corrija com 
ira ou você poderá feri-los. Assegurem que ambos os pais ensinem 
as mesmas regras”. 
“Ensine seus filhos pelo seu exemplo. Ensine-os a evitar bebedice e 
outros vícios. Mostre-lhes como escolher amigos que não o tentarão 
para o mal. Mostre-lhes como trabalhar duro, fazendo um bom 
trabalho em todas as coisas, do mesmo modo que você faria pelo 
Senhor. Mostre-lhes como aplicar a Palavra de Deus às suas próprias 
vidas”. 
“Aqui estão histórias de famílias na Bíblia. Eles são fáceis de 
ensinar às crianças. Seus pais podem ensinar seus filhos verdades 
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uns aos outros pelo resto de suas vidas. O marido deve amar sua 
esposa como ele ama a si mesmo. A esposa deve respeitar seu 
marido e submeter-se a ele. O marido não deve governá-la com 
palavras iradas e ameaças. Ao invés, Paulo diz para nos 
submetermos uns aos outros. Se um marido ama sua esposa e cuida 
da família, a esposa o seguirá alegremente”. 
O Sr. Tolo interrompe, “Isto somente funciona quando marido e 
mulher são cristãos. Minha esposa não é. Ela é ignorante. Eu planejo 
me divorciar dele e casa com uma jovem garota cristã! Então meus 
filhos se comportarão melhor!” 
Aprendiz explica, “Não. Paulo diz-nos em 1 Coríntios 7.10-16 para 
permanecer com um companheiro(a) crente se é isso que o(a) 
companheiro(a) quer. Ele diz aos crentes descasados para se casar 
apenas com os outros seguidores de Cristo. Paulo conta-nos como 
treinar nossos filhos”. Aprendiz começa a ler a passagem, mas o Sr. 
Tolo sai. 
  

Como Ensinar Seus Filhos a Terem Fé em 
Cristo 

Na próxima reunião, Aprendiz à sua congregação, “Nós devemos 
fortalecer nossa vida familiar. Paulo diz aos filhos em Efésios 6.1-4 
para obedecer aos seus pais no Senhor, para que eles possam viver 
uma vida longa e tranqüila. Ele diz aos pais para treinar seus filhos 
bem, não frustrando as crianças com mandamentos que elas não 
podem obedecer facilmente. Bons pais ensinam aos seus filhos a 
obedecer-lhes. Você pode usar histórias da Bíblia para ensiná-los a 
orar e a obedecer aos mandamentos de Jesus. Cada família deve 
planejar ocasiões regulares para a família adorar no lar. Vamos olhar 
a história dos Filhos Bons e Maus em 1 Samuel 3”. 
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Capítulo II–6. Mandamento de Cristo 
6 

Partir o Pão 
Domingo de manhã, Aprendiz vai à casa do primo do Sr. Sábio para 
ver se a polícia prendeu o Sr. Sábio.  Ele ainda estava ali. Aprendiz 
suplica, “Por favor, venha para minha casa de modo que eles não 
possam encontrá-lo. Venha agora. Os crentes estão esperando ali 
que você nos lidere na celebração da Ceia do Senhor”.  
O Sr. Sábio responde, “Eu irei, mas você deve liderar a Ceia do 
Senhor a partir de agora. Eu mostrarei a você como fazer”. Na casa 
de Aprendiz, o Sr. Sábio ensina aos crentes sobre O Mandamento 
do Senhor Para Partir o Pão, usando Mateus 26.26, 27. 

Por que Nós Celebramos a Ceia do Senhor 
O Sr. Sábio aponta para a mesa com o cálice e o pão sobre ele e 
relembra-os, “Eu mostrei a vocês Como Celebrar A Ceia do 
Senhor assim como eu aprendi nas Escrituras. Olhem comigo na 
Escritura que nós lemos antes de tomarmos a Ceia do Senhor. Você 
a encontrará em 1 Coríntios 11.23-34”. 

Exercício 

Por favor, leia 1 Coríntios 11.23-34 sobre a Ceia do Senhor agora 
para descobrir estes instruções para nós: 

• O que Jesus disse que eram o pão e o cálice? 
• Por que Jesus disse que nós devemos celebrar a Ceia do 

Senhor? 
• Quem deve participar da Ceia do Senhor? 

“Jesus mostra-nos que o pão é Seu corpo e o cálice é a nova aliança 
que Deus fez no sangue de Jesus. Nesta refeição, nós sabemos que o 
Senhor está muito perto de nós. A nova aliança entre Deus e nós 
deixa-nos nos aproximar de Deus através de Jesus. Através de Jesus, 
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nós temos uma nova, santa e eterna vida pelo poder do Espírito 
Santo. Você vê isso em Atos 2.38 e Hebreus 9.15. Por tomar a Ceia 
do Senhor, nós fortalecemos nossa fé na graça de Deus”. 
“Nós celebramos a Ceia do Senhor para relembrar Jesus e mostrar 
nossa fé em Sua morte até que Ele retorne. Nós não temos que 
compreender o mistério que está acontecendo. Entretanto, nós 
necessitamos celebrar a Ceia do Senhor sinceramente e 
regularmente para receber a benção do Senhor por nossa obediência. 
Uma igreja que se esquece da Ceia do Senhor não glorifica a Cristo. 
A Ceia do Senhor mostra nossa unidade uns com os outros como um 
corpo e com Cristo como nossa Cabeça”. 
“Agora, Aprendiz a servirá para nós”. O Sr. Sábio pede ao Aprendiz, 
“você se lembra aquilo ao qual a Ceia do Senhor nos capacita a 
participar?” Aprendiz se sente um pouco nervoso, mas responde, “1 
Coríntios 10.16-17 conta-nos que participar do pão e do cálice é 
uma participação no corpo e no sangue de nosso Senhor. Nós talvez 
não compreendamos isto muito bem. Então nós simplesmente 
citamos as palavras da Escritura quando nós observamos a Ceia do 
Senhor, e confiamos que ela operará em nossos corações. Sua obra 
sobrenatural está em nós, não em pedaços de pão sem vida. Nós 
dizemos apenas o que Jesus disse, “Tomai e comeu; este é o meu 
corpo. Bebei, este é o meu sangue da nova aliança” (Mateus 26.28-
28). 
Após o culto de comunhão, o Sr. Tolo se queixa em voz alta, “Mas a 
Ceia do Senhor é uma santa cerimônia. Meu vizinho normalmente 
vai a uma igreja como esta. Ele diz que você precisa de um pastor 
com autorização oficial e uma educação teológica para poder servir 
a ceia! E se você a realizar mui freqüentemente, ela não será levada 
muito à sério”. 
“Não, meu amigo”, o Sr. Sábio discorda. “A Igreja do Novo 
Testamento partiu o pão junto a cada domingo em seus lares, como 
Atos 20.7 nos revelam. Embora Deus não nos ordene partir o pão 
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prometa-me que você não venderá estes ídolos”. O Sr. Tolo 
murmura, “Como você quiser. Eu não os venderei mais. Eu não 
quero problemas com minha igreja”. 
Aprendiz continua, “Bom. Agora me deixe ler sobre Abraão e o que 
é fé verdadeira. Deus prometeu a Abraão que ele seria uma bênção 
para todas as nações através de seus descendentes, que é Jesus”. 

A Família de Abraão 
Exercício 
Leia Gênesis 21:1-7 & 22:1-18 para descobrir: 

• Quem tornou possível para Sara ter um filho em sua idade 
avançada? 

• Como Deus testou a fé de Abraão? 
• Como Deus salvou o filho de Abraão? 
• Que promessa Deus fez a Abraão por causa de sua confiança 

em Deus? 
O Sr. Tolo diz, “Sara e Abraão fez coisas há muito tempo atrás. Nós 
enfrentamos muitos problemas diferentes hoje”. Aprendiz responde, 
“o exemplo de Abraão é importante hoje. Deus deu-lhe um filho, 
através de quem a promessa seria cumprida. Ele testou a fé de 
Abraão ao pedir que ele sacrificasse o garoto – matá-lo sobre um 
altar. Abraão confiou em Deus o suficiente para obedecer e Deus 
salvou Isaque enviando um cordeiro para morrer em seu lugar. Este 
foi um exemplo, uma profecia, de como Jesus morreria em nosso 
lugar 2.000 anos atrás. Através de Jesus, que é o descendente de 
Abraão, Deus manteve sua promessa a Abraão para abençoar todas 
as famílias da terra”. 
“Sobre bater em sua esposa, isso não é bom. Deus criou o casamento 
e o considerou uma coisa boa. Ele nos dá filhos e nos abençoa. Se 
nós seguirmos suas diretrizes para a família, nós vivemos em 
harmonia. Efésios 5.22-33 conta-nos que um homem e uma mulher 
deixam seus pais para se unir em casamento. Eles devem ser fiéis 
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Capítulo III–9. Ministério 9 
Fortaleça os Casamentos e a Fé de 

Famílias Inteiras 
O Sr. Tolo chega à casa de Aprendiz com seu carinho de mão, que 
leva diversos itens para mostrar e vender. “Olhe isso”, ele diz, “Um 
novo tipo de bateria de lanterna que nunca se acaba. Compre 
diversas para sua lanterna”. Aprendiz pergunta, “Se elas nunca se 
acabam, por que eu devo comprar diversas baterias? O que você está 
escondendo sob suas vestes?” O Sr. Tolo diz, “Apenas meus 
pertences pessoais”. Aprendiz remove as vestes e revela umas 
pequenas estátuas de pessoas adoradas como ídolos. 
“Elas são apenas adornos!” O Sr. Tolo insiste. 
“Então por que você estava escondendo?” Aprendiz pergunta. O Sr. 
Tolo diz, “Eu sei que você desaprovaria. Você tem a mente muito 
estreita! Se você tivesse uma fé forte você saberia que um ídolo 
realmente não é nada e você não faria um estardalhaço por isso. Eu 
tenho uma fé forte, então eu posso vender estas estátuas sem 
qualquer problema”. 
Aprendiz responde, “Eu não compreendo sua lógica. Os outros 
compram e vão usá-los na adoração pagã”. 
O Sr. Tolo continua. “Você não tem uma fé verdadeira. Ninguém na 
igreja tem fé verdadeira, exceto eu. Seu povo deveria estar vivendo 
uma boa vida, mas quase todas as famílias têm problemas. Maridos 
estão brigando com suas esposas e negligenciando seus filhos. Eles 
não têm fé! Eu mantenho minha família em ordem. Quando minha 
esposa não faz o que eu digo, eu dou uma bofetada nela”.  
Aprendiz responde, “É verdade que nossas famílias têm problemas e 
parece que a sua também. Eu disse ao Sr. Sábio que nós 
precisávamos fortalecer a fé da família inteira. Ele deixou-me este 
estudo sobre Abraão, o Homem de Fé. Antes de nós lermos, 
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semanalmente, os apóstolos nos deram este exemplo. Ele fortalece a 
disciplina e a adoração nas igrejas novas. Cada grupo de crentes, não 
importa quão pequeno ou quão novo ele seja, deve ser encorajado a 
observar a Ceia do Senhor. O Senhor não disse para esperar para o 
obedecer até que vocês tenham um pastor bem educado!”. 
O Sr. Tolo se queixa, “Mas a esposa de Ajudador brigou com minha 
esposa três semanas atrás. Então nenhum de nós deve tomar a Ceia 
do Senhor até que isso seja perdoado. A esposa de Ajudador não 
deve participar pelo menos uns seis meses. Isto é o que meu vizinho 
me disse”. 

O Que Fazer Com Que Têm Pecado e Se 
Arrependido 

“Sr. Tolo, você se esquece que a Ceia do Senhor é para celebrar 
nosso amor por Cristo e uns pelos outros. Nós o fazemos em 
obediência a Cristo. Nós não podemos negá-la a todos apenas 
porque uma pessoa na igreja tem pecado. Ninguém poderia jamais 
obedecer ao mandamento de Jesus para partir o pão! E nós não a 
usamos como um chicote para punir as pessoas que tem pecado por 
proibi-las de participar por um longo período de tempo. A Bíblia 
ensina em Gálatas 6.1, que quando um crente erra e se arrepende, 
nós devemos restaurá-lo. Isto é que nós fizemos. Sim, nosso pecado 
quebra a comunhão com Deus e, na ocasião, com os outros crentes. 
Mas quando nós o confessamos e nos convertemos dele, Deus 
renova nossa comunhão. Em 1 João 1.9 Deus promete: ‘Se nós 
confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça’. A esposa de Ajudador 
desculpou-se com sua esposa e pediu-lhe perdão. Então nós demos 
as boas-vindas a ela de volta á mesa do Senhor”. 
O Sr. Tolo murmura, “Você talvez queira perdoá-la, mas ela não 
quer!” 
O Sr. Sábio interrompe o Sr. Tolo firmemente. “Descubra em 
Mateus 18.15-17 quais são os passos que nós devemos tomar com 



 

 58 

crentes que erram para restaurá-los, e o que fazer com aqueles que 
não se arrependem. A igreja não é um lugar para fofoca e críticas, 
mas para ajudar as pessoas a encontrar seu caminho de volta para 
Deus. Se a esposa de Ajudador confessou seu pecado para Deus, 
Deus a perdoou. A igreja deve perdoá-la também”. 
Quando a reunião chegava ao fim, o Sr. Sábio disse adeus para 
todos, com lágrimas em seus olhos. Aprendiz sabia que logo seu 
mestre estaria indo embora e falou para todos. “O Sr. Sábio tem 
amado esta nova congregação e ensinado-nos como obedecer aos 
mandamentos básicos de Jesus, de modo que nós possamos ser uma 
igreja forte quando Ele tiver ido. Ele fez com nossa igreja tivesse 
tudo que é necessário para crescer e começar outras igrejas. Nós 
todos somos gratos a você, irmão”. 
O Sr. Sábio diz para o grupo, “Há mais para ser feito”. 

Os Requerimentos Para o Presbítero 
O Sr. Sábio lê Os Requerimentos para um Presbítero em Tito 1.1-
9. 

Exercício 
Por favor, leia Tito 1.1-9 agora para descobrir como encontrar os 
requerimentos para se tornar um líder espiritual.  
O Sr. Sábio diz ao Aprendiz, “Sua igreja não está completa sem uma 
liderança piedosa. Eu tenho visto sua vida como um cristão de uns 
poucos meses até agora, e você preenche os requerimentos bíblicos 
para um presbítero. Seu irmão Ajudador também preenche esses 
requisitos. Eu vou impor minhas mãos sobre vocês dois agora, para 
liberar a unção de Deus para vocês tomarem a plena 
responsabilidade por este rebanho em minha ausência”. 
O Sr. Tolo reclama, “Não é correto que você, Sr. Sábio, autorize 
nossos líderes desta maneira. Você é um estrangeiro. Você não é 
desta comunidade e nós é um membro desta igreja. Você está agindo 
como um bispo. Meu vizinho disso que os líderes da igreja de fora 
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a encorajar aos outros e a exortá-los, usando as histórias 
nessa seção. 

• Arranje de modo que cada um receba uma visita regular, 
quer eles estejam com problema ou não.  

• Ensine aos novos crentes a obedecer aos mandamentos 
básicos de Jesus, listados na Seção I. 

• Vão com os novos crentes para ajudá-los a visitar e 
testemunhar aos seus amigos não salvos. 

• Dê cuidado especial aos anciãos que estão fracos, aos 
doentes e aqueles que têm outras necessidades. 
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Exercício 
Descubra em João capítulo 9 algumas coisas que aconteceram por 
causa da cegueira do homem. 

• Descubra em Tiago 5.13-20 boas palavras de conselho para 
pessoas enfrentando tempos bons e ruins. 

• Descubra em Hebreus 12.5-12 uma razão importante por 
que Deus pune os crentes que permanecem em pecado. 

No dia seguinte Ajudador leva sua esposa para visitar a esposa de 
Aprendiz. A esposa de Ajudador explica, “os seus sofrimentos não 
significa que Deus a abandonou”. Eles falam sobre isso, então eles 
todos se reúnem para tentar descobrir a raiz de seu 
desencorajamento. O Sr. Cuidadoso diz, “eu sei qual é a raiz. Eu 
deixei minha família esquecer da fidelidade de Deus. Nós não temos 
orado como uma família. Vamos orar juntos agora e pedir a Deus 
para trazer o bem do nosso sofrimento, como ele fez com Jó”. 
Alguns membros da congregação de Ajudador levam alimento para 
a família e contínua a ajudá-los por diversos dias. A fé da família se 
torna forte e eles retornam à congregação. Em breve Deus também 
cura suas enfermidades físicas. O Sr. Cuidadoso em breve assume a 
liderança do ministério de visitar aos outros. O homem gosta de 
explicar àqueles que ajuda, “Deus usou coisas erradas para trazer 
boas coisas para nós”.  Numa reunião da igreja, Ajudador anuncia, 
“A congregação reconhece o cuidado compassivo que o Sr. 
Cuidadoso e sua esposa estão dando para muitos outros. Nós 
imporemos as mãos sobre eles para comissioná-los como diáconos, 
como em Atos 6”. O grupo aprova. 

Trabalhão Prático 
• Desenvolva o ministério de visitação e aconselhamento 

àqueles que enfrentam problemas. Encontre pessoas em sua 
congregação que se alegram em aconselhar outros. Ensine-os 
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não devem nomear os líderes em uma igreja. A igreja deve nomear 
seus próprios líderes, como a igreja em Antioquia fez”. 
“Seu vizinho omitiu alguma coisa importante”, o Sr. Sábio 
responde. “A igreja em Antioquia pode nomear seus líderes, como 
em Atos 13.1-3, porque ela era uma igreja madura com muitos 
obreiros maduros. Mas em Creta, onde as igrejas eram todas novas e 
não havia nenhum obreiro experimentado ainda, Paulo disse para 
Tito, um estrangeiro se você quer chamá-lo assim, para nomear os 
novos líderes, como podemos ler em Tito 1.5. Assim Tito agiu como 
um bispo – isto é, um supervisor – para as novas igrejas, assim como 
eu estou fazendo com a de vocês”. 
O Sr. Sábio impõe as mãos sobre Aprendiz e Ajudado e ora por sua 
unção como pastores, pelo Espírito Santo, assim como Tito fez na 
Bíblia pelos novos presbíteros em Creta. Ele disse, “Vocês dois são 
os presbíteros-pastores desta nova igreja. Vocês são jovens na fé, 
mas você tem a Bíblia para liderar você e o Espírito Santo para dar-
lhe poder. Aprendiz, você continuará a treinar Ajudador, assim 
como eu tenho treinado você. Ajudador, você começará agora a 
treinar outros e começar outras igrejas. Aprendiz, eu escreverei 
cartas para você e enviarei outros obreiros quando possível, para 
relembrar você do que eu tenho ensinado”. 
“Deixe-me perguntar aos dois agora: vocês estão dispostos a liderar 
sua congregação fielmente? Você os ensinará e ajudará a obedecer 
aos mandamentos de Jesus acima de tudo o mais? Você será 
humilde, servindo a todos e ajudando-os a encontrar seu trabalho na 
igreja como nós somos ensinados em 1 Pedro 5.1-3?” 
Aprendiz e seu irmão prometem solenemente perante o grupo, “Nós 
estamos dispostos a cuidar do povo de Deus com a ajuda de Deus”. 
Então o Sr. Sábio pergunta ao grupo, “Vocês prometem, com a 
ajuda de Deus, obedecer a estes líderes enquanto eles ensinam a 
Palavra de Deus e oram por vocês, e a cooperar nos ministérios nos 
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quais eles equiparem vocês para fazer?”. Todos eles responderam 
“Amém!” – exceto o Sr. Tolo. 
O grupo se ajoelha para orar. Alguns choram. Aprendiz sente o 
poder do Espírito Santo vindo sobre ele de modo que ele e seu irmão 
possam pastorear o rebanho de Deus. 

Trabalho Prático 
• Memorize 1 Coríntios 11.23-26 de modo que você possa 

falar as palavras de Cristo quando você celebrar a Ceia do 
Senhor. 

• Sirva a Ceia do Senhor regularmente para todos aqueles que 
se achegam com corações arrependidos. 

• Transmita as instruções e a autoridade para servir a Ceia do 
Senhor às novas igrejas. 
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Ajudador conta ao Sr. Cuidadoso e sua família a história de Jó, o 
Sofredor. “Os amigos de Jó tentaram confortá-lo quando ele estava 
doente e em dor, mas eles apenas o fizeram sentir-se mais miserável, 
porque eles continuavam dizendo que ele sofria porque ele era mau. 
Jó buscou a Deus por que ele estava sofrendo, porque ele viu 
pessoas ímpias viverem na facilidade. Aprendiz explica como 
confortar aqueles que estão em dor”. 

Como Confortar Aqueles que Sofrem 
Exercício 
Acompanhe Jó capítulos 1 e 2 e descubra: 

• Como Deus testou a fé de Jó? 
• Deus compreendeu por que Deus o estava testando? 

Agora olhe em Jó capítulos 38 e 42 para ver: 
• Como Deus respondeu a Jó? 
• O que aconteceu a ele no final? 

Ajudador continua explicando à família, “O sofrimento vem a nós 
por diversas razões. Algumas vezes nós trazemos sofrimento sobre 
nós mesmos, por causa das coisas tolas que fazemos. Deus também 
usa a doença para corrigir-nos, para ajudar-nos a lembrar Dele, ou 
para levar-nos ao céu. Ele permite o sofrimento para testar e 
fortalecer nossa fé. Algumas vezes ele nos cura com seu poder. 
Algumas vezes ele mostra sua força em nossas fraquezas, como 
Paulo disse à Igreja dos Coríntios”. 
A esposa do Sr. Cuidadoso e os filhos vão para cama, mas ele quer 
aprender mais. Ajudador lê 2 Coríntios 1.3-7, 4.7-12 e 12.7-10 para 
explicar a atitude de Paulo para com o sofrimento. “Deus não quer 
fazer-nos sofrer. Jesus veio para levar nossos sofrimentos sobre Seus 
ombros. Se nós confiarmos em Deus, ele trará alguma coisa boa de 
nosso sofrimento, como ele trouxe o bem através dos sofrimentos de 
Jesus, Paulo e Jó. Agora me deixe explicar-lhe a história do Homem 
Cego Em Quem Ninguém Acreditava em João 9”. 
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descobrir maneiras práticas de servir a Deus, mesmo em situações 
difíceis”.  
Ajudador exclama, “Sim, eu começarei a fazer estas coisas! Eu 
organizarei um ministério de visitação e aconselhamento”. 
Ele reúne os outros obreiros da igreja naquela noite e explica, 
“Nossa congregação enfrenta muitos problemas que nós só podemos 
tratar visitando as pessoas em seus lares”. 
“Alguns estão em conflito com outra pessoa, normalmente com sua 
própria família”. 
“Outros estão doentes ou velhos e debilitados, ou desempregados”. 
“Alguns lutam com a bebedice, drogas ou problemas sexuais”. 
“Alguns crentes novos estão incertos sobre seu lugar na igreja”. 
“Muitos amigos e parentes ainda não seguem a Jesus”. 
Ajudador organiza a obra de modo que cada crente recebe uma 
visita regular de alguém. Ele pede a Aprendiz para dizer-lhes o que 
fazer, mas Aprendiz sabiamente aconselha, “Você é o pastor deles. 
Você sabe o que fazer. Você dirá para eles”. 
Ajudador diz ao grupo, “Você pode ir aos pares, com homens 
visitando homens e mulheres visitando mulheres, para evitar fofoca. 
Sendo possível, maridos e esposas visitarão as famílias. Orem com 
as pessoas que você visitar. Primeiro reveja as histórias que eu tenho 
lhe ensinado a vocês para contar às pessoas sobre Jesus. Você que 
são crentes mais maduros, vão com os mais novos para visitar seus 
amigos não-salvos, de modo que os novos crentes aprendam mais 
rapidamente o que devem dizer. Lembre-se, vocês são pastores 
assim como Jesus, nosso Grande Pastor. Cuide de seu rebanho com 
amor e compaixão. Seja ponderado! Não interrompa pessoas quando 
elas estão comendo ou trabalhando. Seja claro, respeitoso e gentil. 
Mostre-lhes como é Jesus”. 
Ajudador e Aprendiz visita a família do Sr. Cuidadoso que deixou a 
igreja. Outra vez Ajudador pede a Aprendiz para falar, mas ele 
recusa, dizendo, “Você é o pastor deles”. 
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Capítulo II–7. Mandamento de Cristo 
7 

Dar 
Os crentes se foram, exceto o Sr. Sábio, que permaneceu para orar 
com Aprendiz e Ajudador. Eles ouviram alguém à porta. Era um 
policial. Ele diz, “Sr. Sábio, eu vim para dizer-lhe que você deve 
deixar nossa área de jurisdição. Você deve deixá-la imediatamente. 
Eu estou fazendo-lhe o favor de deixá-lo ir sem prendê-lo, porque 
você é um bom homem. Vá agora ou eu prenderei você”. 
Aprendiz dá ao Sr. Sábio algum dinheiro e outras coisas para ajudá-
lo em seu caminho. O Sr. Sábio diz, “Você é muito generoso. Eu sou 
grato. Você deve ensinar aos outros também para obedecer ao 
mandamento de Jesus sobre dar. Ensine-lhes Lucas 6.38. Explica ao 
seu povo que eles tem recebido tudo de Deus de modo que eles 
possam seguir a Cristo e herdar a vida eterna. Assim como Deus têm 
lhes dado, eles devem dar generosamente aos outros”. 
“Dê dinheiro ou outros bens materiais para ajudar aqueles em 
necessidade e servir à igreja. E dê mais do que isso. Dê a sua vida 
toda. Sirva aos outros como eu tenho servido a você. Não seja como 
os líderes do mundo que gostam de assenhorear-se sobre aqueles 
que eles controlam. Seja humilde, dê autoridade para os novos 
pastores-presbíteros nas novas igrejas. Sempre busque 
oportunidades para contar aos outros as boas novas de Jesus Cristo”. 

A Viúva Generosa 
O Sr. Adiciona, “Aqui está minha Bíblia, Aprendiz. Eu a darei a 
você como um presente. Enquanto você estudá-la, lembre-se do que 
eu lhe ensinei. Agora, encontre a história da Viúva Pobre em Lucas 
21.1-4”. 
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Exercício 
Por favor, leia Lucas 21:1-4 agora para descobrir: 

• Quando a viúva deu? 
• Como Deus mediu o tamanho de sua oferta em comparação 

com as ofertas dos ricos? 
O Sr. Sábio explica, “Você vê como a viúva deu tudo o que ele tinha 
para viver, 100%? Embora o povo do Antigo Testamento fosse 
ordenado para dar a Deus 10% de tudo que eles recebiam, sob o 
Novo Testamento esta lei não é mais o que deve nos motivar. Nosso 
amor para Deus motiva a dar-nos o que nós podemos, como a viúva. 
Paulo ensinou aos cristãos de Corinto para separar alguma coisa a 
casa semana para a obra do Senhor (1 Coríntios 16.2). Dez por cento 
do que nós ganhamos é um bom começo”. 
“Deus promete abençoar aqueles que dão com um coração grato e 
alegre, em 2 Coríntios 9.6-7. Tudo o que nós temos vem de Deus, 
então dar com alegria mostra que nós somos gratos a Ele. Nossa 
generosidade mostra que nós cremos que Ele é o Senhor sobre todas 
as coisas que nós temos. Também mostra nossa fé em Sua promessa 
para cuidar de nós e abençoar-nos”. 
Aprendiz lê a história da viúva outra vez e diz, “Deus viu o coração 
da viúva e das pessoas ricas. Ele viu por que eles deram. Os ricos 
deram de seu excesso, para cumprir uma obrigação ou para 
impressionar as pessoas. A viúva deu somente duas pequenas 
moedas, mas Deus sabia que era um sacrifício de amor, de modo 
que Ele considerou-a como sendo mais do que as ofertas dos ricos”.  
O Sr. Sábio conta ao Aprendiz algumas maneiras pelas quais as 
pessoas na Bíblia usaram suas ofertas: 

• Suportar pastores e missionários. 
• Ajudar as viúvas e órfãos, e outros em necessidade. 
• Ajudar aqueles que estão famintos. 
• Edificar ou reparar o templo. 
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Ajudador pega o estudo e lê, “Até mesmos os bravos profetas de 
Deus ficaram desencorajados. Elias tinha feito grandes milagres para 
Deus, mas quando a rainha ameaçou matá-lo, ele ficou com medo. 
Ele queria morrer. Deus viu que parte de seu desencorajamento veio 
porque seu corpo estava fraco e cansado. Deus enviou um anjo até 
com alimento e água e deixou-o dormir até que seu corpo recobrasse 
as forças. Depois Deus enviou-lhe para um lugar privado de modo 
que eles pudessem conversar. As primeiras palavras de Deus foram 
uma questão, ‘Que fazes aqui, Elias?’ Deus ouviu Elias primeiro. 
Deus usou uma gentil e calma brisa para falar com Elias, não uma 
tempestade furiosa. Finalmente, Deus deu a Elias uma razão para 
viver. Ele deu a Elias um trabalho para fazer e uma nova esperança 
em seu poder”. 
“Siga o exemplo do Grande Conselheiro. Quando você sabe que as 
pessoas estão desencorajadas, visite-as. Primeiro, descubra se há 
uma razão física para seus problemas. Elas estão cansadas, famintas 
ou doentes? Ore por cura e cuide de suas necessidades físicas. 
Depois faça perguntas para descobrir o que está errado. Escute com 
paciência a real razão pela qual as pessoas estão desencorajadas ou 
perturbadas. Seja gentil. Deus fala para as pessoas feridas através de 
nossa compaixão, mas não através de nossa ira”. 
“Fale com estas pessoas particularmente. Nunca repita aos outros as 
más notícias que você tem ouvido. Evite a fofoca. Dê as pessoas 
desencorajadas uma nova esperança por relembrar-lhes quem elas 
são em Cristo. Peça-lhes para dizer as palavras encorajadoras de 
Efésios 1.3-14 em voz alta aplicando cada promessa para eles. Elas 
podem ler os versículos ou repeti-los depois de você. 
Freqüentemente elas têm pecado em suas vidas que não confessaram 
a Deus. Ajude-as a confessar seus pecados e perdoar a qualquer um 
que as feriu, especialmente as pessoas de sua própria família. 
Assegure-lhes do perdão de Deus. Finalmente, ajude-lhes a 
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Aprendiz fica indignado, mas não diz nada. No dia seguinte ele 
visita Ajudador outra vez para estudar algo que o Sr. Sábio tinha 
dado a ele, sobre como tratar com cristãos desencorajados. Ele 
encontra Ajudador em sua casa afinando seu violão. Aprendiz lê 
para ele o estudo, “Um dos ministérios básicos da igreja é visitar e 
aconselhar. Aqui estão algumas maneiras práticas de ajudar aos 
outros a confiar em Deus e regozijar-se, mesmo quando a vida é 
muito difícil. O Espírito de Deus é chamado de Conselheiro. Escute 
a história sobre o Profeta Desencorajado para descobrir como Deus 
o ajudou”. 

 
Exercício 
Descubra em 1 Reis 19.1-18: 

• Por que Elias ficou muito desencorajado? (Leia o capítulo 18 
também para aprender a história toda). 

• Que ajuda Deus enviou primeiro, no capítulo 19, para ajudar 
Elias? 

• Quais foram as primeiras palavras de Elias na caverna? 
• Como Elias soube quando Deus estava falando com ele? 
• Como Deus encorajou Elias? 
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O Sr. Sábio pega suas malas para partir. O Sr. Tolo está esperando 
do lado de fora da porta e lhe diz, “É melhor você prometer às 
autoridades que você as obedecerá, então elas o deixarão ficar. Por 
que você arruinaria sua vida? Sua fé tem pouca utilidade em sua 
vida. Esqueça sobre ensinar a respeito de Jesus e consiga um bom 
trabalho aqui!” 

O Que Nós Damos Agora e Aqui é 
Revertido em Recompensas Lá No Céu 

O Sr. Sábio balança sua cabeça. “Não. Sr. Tolo, você não 
compreende nossa bendita esperança. Nós estamos esperando Jesus 
retornar, assim como Ele partiu (Atos 1.9-11). Quando Ele vier, tudo 
será mudado. Nós receberemos uma recompensa celestial. Nós 
teremos riquezas que durarão por toda a eternidade. Agora eu devo 
ir. Sr. Tolo, por favor, leia em Apocalipse 21 Como Será o Nosso 
Futuro em Jesus”. O Sr. Tolo meramente diz, “Adeus” e se vai, 
mas Aprendiz lê as Escrituras com alegria brilhando em seus olhos. 

Exercício 
Por favor, leia Apocalipse 21.1-9 agora para descobrir: 
Com quem Deus viverá no novo Reino? 
O que acontecerá com as lágrimas e com a morte lá no céu? 
O que acontece às pessoas que se recusam a confiar em Deus e 
deixar suas vidas de pecado? 
“Olhe o que ela diz!” Aprendiz fala, “Nós viveremos com Deus e 
seremos Seu povo. Nós seremos perfeitos, e Ele nos dará as boas-
vindas como um marido dá à sua maravilhosa noiva! Não haverá 
mais lágrimas, sofrimento ou morte. Tudo será novo e belo! Sr. 
Sábio, se eu não vê-lo outra vez, eu o verei quando Deus fizer um 
novo céu e uma nova terra. Que conforto!” 
O Sr. Sábio diz, “Aprendiz, nós estamos esperando por um novo e 
maravilhoso reino. Então, não se preocupe em construir riquezas e 
influência nesta vida. Estas não são as coisas importantes da vida, 
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porque esta vida é passa rapidamente. Se Deus abençoar-nos com 
dinheiro, devemos usá-lo para ajudar o fraco e servir a Deus. Você 
viu o meu exemplo. Eu nunca fui um peso para você. Lembre-se que 
é mais abençoado dar do que receber, como Deus diz em Atos 
20.34, 35. 
Depois, naquele mesmo dia, Aprendiz e seu irmão Ajudador estão 
esperando pelo ônibus com o Sr. Sábio. Com lágrimas nos olhos, 
eles oram juntos. O ônibus chega e o Sr. Sábio se vai. Aprendiz diz 
ao seu irmão, “Nós não o veremos por um longo tempo”. Ajudador 
responde, “Talvez nunca mais”. 

Trabalho Prático 
• Ajude a sua igreja a memorizar 2 Coríntios 9:67. 
• Planeje com sua igreja para manter um bom registro do 

dinheiro que as pessoas darão como oferta e como ele foi 
gasto. 

• Nomeie um tesoureiro e outra pessoa para contar o dinheiro. 
• Instrua o tesoureiro para nunca emprestar qualquer dinheiro 

ou pagar por coisas que não foram autorizadas pelos líderes 
da igreja. 

• Um pastor nunca deve fazer decisões individuais sobre como 
o dinheiro é gasto, ou tomá-lo para si mesmo. 

• Planeje com a igreja sobre como as ofertas serão usadas. 
Ajude primeiramente as pessoas que têm as necessidades 
mais sérias e urgentes. 
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Capítulo III–8. Ministério 8 
Visitar e Aconselhar 

Aprendiz, seguindo o exemplo do Sr. Sábio de visitar os novos 
líderes que ele treina, vai visitar Ajudador e pergunta-lhe como sua 
igreja está indo. Ajudador responde, “Eu estou preocupado. A 
família do Sr. Cuidadoso está passando por um grande problema 
outra vez com enfermidade e desencorajamento. Ele teve malária. 
Seu filho quebrou a perna. A mãe está deprimida e fica sentada 
chorando e olhando o espaço. Você podia falar com eles?” 
Eles visitam a família do Sr. Cuidadoso e ficam surpresos de 
encontrar o Sr. Tolo ali. Ele diz a Aprendiz, “A esposa do Sr. 
Cuidadoso é minha irmã. Eu vim pedir ao meu cunhado um 
empréstimo porque minhas vendas estão muito baixas. Mas ele 
perdeu seu trabalho porque está doente outra vez. Talvez você possa 
ajudar-me”. Aprendiz diz-lhe firmemente, “Eu disse a você diversas 
vezes para não fazer empréstimos. Estas pessoas é que necessitam 
de ajuda”. 
O Sr. Tolo diz ao homem em frente da família, “Você tem este 
problema porque você e sua família tem pecado demais. Você não é 
realmente salvo por Jesus porque os verdadeiros cristãos nunca 
sofrem demais”. O Sr. Cuidadoso diz, “Eu me recuso a ouvir isto”. 
Ele sai de sua casa. Aprendiz e Ajudador também saem. 
Na próxima semana Ajudador chega à casa de Aprendiz para dizer-
lhe, “O Sr. Cuidados me disse que o Sr. Tolo, com suas palavras 
desencorajadoras perturbou sua família de tal modo que eles estão 
deixando a igreja”. 
Naquela noite após o culto de adoração no lar de Aprendiz, ele diz 
ao Sr. Tolo, “A família de sua irmão saiu da igreja de Ajudador por 
causa de seu conselho ofensivo”. O Sr. Tolo rebate, “Eu estou é 
feliz. A igreja fica melhor sem aquele sovina. Minha irmã nunca 
deveria ter casado com ele”. 
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judaicas. Eles deixaram cada cultura seguir seus próprios costumes, 
respeitando uns aos outros e obedecendo aos mandamentos de 
Jesus”. 
A congregação, seguindo a sugestão dos presbíteros-pastores, decide 
unanimemente a não encorajar ninguém para seguir o grande 
pregador na capital. Eles então se reuniram ocasionalmente para 
comer juntos e celebrar dias especiais. Eles também se organizaram 
para enviar pessoas para encorajar e servir as outras novas igrejas 
que se reuniam nas cidades próximas. 

Trabalho Prático 
• Agende ocasiões regulares para simplesmente se alegrarem 

como uma congregação, sem ensino ou outros ministérios. 
• Organize ocasiões para comunhão com outras igrejas, 

servindo-as quando elas estiverem em necessidade. 
• Quando alguma discordância ameaçar a unidade da igreja, 

planeje uma reunião para ouvir aqueles que querem falar. 
Depois deixe os presbíteros recomendarem o que fazer. 

• Ensine aos presbíteros a importância de ouvir a cada um e 
devotadamente buscar uma concordância. 

• Esteja certo de que a direção que você recomendar 
assegurará imediata obediência a qualquer um dos 
mandamentos de Jesus relacionados com a situação, e isto 
não é simplesmente dar mais poder e controle para certos 
líderes. 
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Seção III 
 

DESENVOLVENDO OS 
MINISTÉRIOS 

BÁSICOS DA IGREJA 
 
Nas duas primeiras seções deste livro, nós o apresentamos a um 
mestre chamado Sr. Sábio. Ele não é uma pessoa real, mas ele é 
como Paulo na Bíblia. O Senhor Jesus deu a Paulo o trabalho de 
estabelecer congregações de crentes entre as nações. Paulo 
evangelizou, começou igrejas e apontou presbíteros em todas elas. 
Ele treinou outros como Tito e Timóteo para cuidar da obra depois 
dele. Paulo nunca esqueceu as congregações que ele começou e 
enviou-lhes cartas para encorajá-las e instruí-las. Nós temos algumas 
destas cartas na Bíblia. Nós também temos as cartas que ele 
escreveu para treinar Tito e Timóteo na Bíblia.  
Seguindo o exemplo de Paulo, o Sr. Sábio evangelizou um homem 
chamado Aprendiz juntamente com seus amigos e familiares. O Sr. 
Sábio ajudou a Aprendiz, um marceneiro, a organizar os novos 
crentes como uma igreja. Eles começaram a seguir os mandamentos 
básicos de Cristo e a praticar as coisas que Deus disse-lhes para 
fazer enquanto nós adoramos. A polícia era hostil para com os 
mestres cristãos e forçou ao Sr. Sábio para deixar a área. Aprendiz 
não o vê faz um longo tempo. 
Agora Aprendiz está treinando seu irmão, Ajudador, como um líder. 
Antes de tudo, Ajudador, um músico, não lê muito bem. Aprendiz 
passou para Ajudador o que ele aprendeu do Sr. Sábio que, como 
Paulo, continua a treinar os novos líderes mesmo quando ele está 
longe. Ele enviou estudos pelo correio. Aprendiz usa a Bíblia e os 
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estudos que Ele recebeu do Sr. Sábio, que contêm histórias bíblicas 
que aplicam as verdades de Deus ao povo. Este Livro de Histórias 
do Pastor contém estas histórias. 
Esta Seção III do Livro de Histórias do Pastor conta como Aprendiz 
transmitiu o que ele aprendeu aos seus discípulos e à sua 
congregação. Deste moído, Aprendiz ajuda a sua congregação a 
desenvolver os ministérios que fluem dos sete mandamentos básicos 
de Jesus. Ele treina Ajudador e outros líderes. Ajudador está 
começando uma igreja irmã. O vizinho de Aprendiz, o Sr. Tolo, é 
um vendedor que tenta vender coisas que ninguém quer comprar. 
Ele se juntou à igreja para ver se ele podia tirar alguma vantagem 
dela. Ele não está ali por amor a Jesus e ele desencoraja Aprendiz de 
fazer discípulos que obedeçam a Cristo acima de tudo mais. 
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Uns poucos dias depois a congregação se reúne outra vez. Eles oram 
e cantam. Aprendiz pergunta àqueles que querem seguir os métodos 
do famoso pregador quais as mudanças que eles querem introduzir 
na igreja. O Sr. Tolo começa a falar, mas outro irmão o interrompe 
para diz, “Nós não queremos fazer o que o Sr. Tolo quer. Ele quer 
que nós o estabeleçamos como o pastor desta igreja. O que nós 
realmente queremos é que todos vão à capital ao invés de se reunir 
aqui, para ouvir os sermões do grande pregador”. 
Muitos dos homens protestaram imediatamente. Após muita 
discussão, Aprendiz explica o que ele aprendeu das duas 
discordâncias em Atos 15. Ele diz gentilmente, “Eu estou feliz de 
ver que isto não é uma discordância sobre os mandamentos de Jesus. 
Isto é uma discordância sobre diferentes maneiras de fazer o 
ministério. O grande pregador usa outros métodos para evangelizar. 
Nós não temos seus dons, e nós temos visto que nossos métodos 
funcionam bem em nossa comunidade. Nossos presbíteros e muitas 
pessoas têm decidido continuar a usar aqui os métodos que Deus 
tem abençoado, porque eles são fáceis para todas as pessoas 
seguirem. Nós não criticamos o povo que segue o grande pregador 
por fazer as coisas diferentemente, ou tentamos forçá-los a mudar. 
Muitos de nós concordam com isto agora. Vamos pedir perdão uns 
aos outros pelas críticas sobre usar métodos diferentes”. 
O Sr. Tolo e o homem que falou sobre ouvir o grande pregador 
deixam a reunião com suas famílias. Aprendiz explica àqueles que 
permanecem, “A primeira igreja em Jerusalém se reunia todos os 
dias no templo judaico e em suas casas. Eles comiam juntos, 
compartilhavam suas possessões e cuidavam dos necessitados. Eles 
eram como uma família amorosa. As igrejas nos tempos apostólicos 
freqüentemente enviavam visitantes para encorajar as outras igrejas. 
Eles resolviam suas diferenças em amor, ao invés de simplesmente 
criticar uns aos outros. Mesmo quando as igrejas gentílicas seguiam 
diferentes tradições, elas ainda tinham comunhão com as igrejas 
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explicar como Deus tinha aceitado os gentios na igreja sem torná-los 
seguidores dos costumes judaicos e sanaram aquela divisão. Depois, 
contudo, Paulo e Barnabé discordaram sobre como conduzir o 
ministério. Eles trataram com sua discordância privadamente, sem 
fofoca ou criticar uns aos outros. Eles respeitaram as opiniões um do 
outro e concordaram em praticar seus dons espirituais 
separadamente. Deus abençoou a obra de ambos, enquanto eles 
foram por caminhos separados com duas equipes para encorajar as 
igrejas existentes e começarem algumas outras”. 

A Diferença Entre Mandamentos e Métodos 
A congregação de Aprendiz quer fazer a coisa certa e escuta 
atentamente enquanto ele explica, “Vamos considerar as duas 
discordâncias em Atos 15. A primeira foi sobre a autoridade dos 
mandamentos de Cristo na igreja. A segunda discordância foi sobre 
métodos de aplicar estes mandamentos. A igreja está unida sob a 
autoridade dos mandamentos de Cristo. Mas os cristãos são livres 
para adaptar diferentes métodos de aplicá-los em ministérios 
diferentes, de acordo com seus dons. As divisões surgem quando 
nós confundimos os níveis de autoridade na igreja. Os mandamentos 
Dele estão no nível mais alto; nós sempre devemos obedecer a Ele. 
Mas os métodos que nós praticamos para obedecer estes 
mandamentos podem variar grandemente”. 
Aprendiz permite que aqueles que querem sair da reunião o façam, 
para deixar os líderes decidirem o que fazer. As mulheres e os mais 
jovens saem e Aprendiz diz aos homens, “Eu não acho que é certo 
servirmos a Ceia do Senhor enquanto nós estamos em tal 
desarmonia. Alguns querem seguir os caminhos do pregador da 
capital. Outros não. Eu peço a vocês, e especialmente aos 
presbíteros, para jejuarmos e então convidar a todos que estão 
preocupados com o problema para outra reunião, para terminarmos 
esta divisão”. 
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Como Usar a Seção III 
A Seção III trata com quatorze ministérios básicos da igreja. Estes 
são ministérios que Deus requer de uma igreja no Novo Testamento. 
Como Paulo, ou Aprendiz neste Livro de Histórias do Pastor, 
decida quais problemas ou oportunidade sua própria congregação 
está enfrentando. Então use a lista dos ministérios abaixo como um 
menu de um restaurante. Descubra o ministério que fortalecerá a sua 
congregação neste tempo. Desenvolva este ministério em sua igreja 
por ensinar as histórias sugeridas sob este ministério e sua aplicação. 
Sua congregação, então, colocará a verdade de Deus em ação. 
Menu dos Quatorze Ministérios Básicos da Igreja 

Exercício 
Marque os itens � quando sua igreja estiver praticando-os bem.  
� Ministério 1. Levar as Boas Novas de Cristo aos Outros 
� Ministério 2. Edificar o Corpo Por Batizar os Novos Crentes e Usar 
os Dons Espirituais 
� Ministério 3. Adorar a Deus e Celebrar a Ceia do Senhor 
� Ministério 4. Estudar, ensinar e aplicar a Palavra de Deus 
� Ministério 5. Começar Novas Igrejas 
� Ministério 6. Treinar Líderes 
� Ministério 7. Desenvolver a Comunhão Dentro e Entre as 
Congregações 
� Ministério 8. Visitar e Aconselhar 
� Ministério 9. Fortalecer Casamentos e a Fé de Famílias 
Inteiras 
� Ministério 10. Cuidar do Enfermo, do Necessitado e dos 
Maltratados 
� Ministério 11. Se Tornar Como Cristo e Manter a Disciplina 
Na Igreja 
� Ministério 12. Falar Com Deus 
� Ministério 13. Ser Bons Mordomos dos Recursos de Deus 
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� Ministério 14. Enviar Missionários 
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Exercício 

Descubra em Atos capítulo 15 como eles trataram com suas 
diferentes opiniões: 

• Os líderes da igreja deixaram cada um falar sobre seus lados 
da disputa? 

• Como Pedro mostrou respeito para com os Fariseus que 
discordaram dele? 

• Onde Tiago encontrou a resposta para a discordância? 
• Deus teve que ajudá-los para todos concordarem com a 

decisão? Como? 
• Os judeus cristãos forçaram os gentios a seguir seus 

costumes? 
• Por que Paulo e Barnabé começaram sua próxima viagem 

missionária – a qual levou-os a trabalhar separadamente – 
com dois grupos ao invés de um? 

Aprendiz ensina isto na próxima reunião. Ele explica, “Atos 15 
revela que ninguém serve a Deus da mesma maneira. Unidade na 
igreja não significa que cada crente ou cada igreja tem os mesmos 
dons espirituais, as mesmas opiniões ou as mesmas práticas. Nós 
não os forçamos à conformidade. Isto não é unidade. Nós 
ordenamos às pessoas para cumprir apenas os mandamentos de 
Cristo e dos apóstolos. Os fariseus insistiram em muitos outros 
mandamentos como se eles tivessem a mesma autoridade que Deus. 
Em Atos 15, Pedro e Tiago ouviram cuidadosamente às pessoas 
expressarem suas opiniões, sem interrupção. Depois, sem críticas, 
eles mostraram nas Escrituras e com o poder do Espírito Santo que 
Deus tinham libertado os gentios dos costumes judaicos”. 
“Como líderes, Pedro e Tiago ouviram primeiro, e depois falaram a 
verdade em amor. Os fariseus finalmente concordaram e se 
submeteram aos outros de modo que todos aceitaram a decisão. 
Paulo e Barnabé trabalharam juntos durante esta reunião para 
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Ele deixa escapar, “Aprendiz, alguns do seu povo não estão servindo 
ao necessitado como você disse que fizessem. Você está deixando-
os minar sua autoridade! Convoque uma reunião e diga-lhes para 
obedecer ou sair! Eles são aqueles que estão causando divisão na 
igreja!” 
  

Como Resolver os Problemas de Opiniões 
Diferentes Na Igreja 

Aprendiz diz ao Sr. Tolo, “Nós não evitamos divisões na igreja 
usando estas medidas drásticas. Deixe-me contar-lhe a história do 
Reino Dividido que eu li em 1 Reis 12.1-19. O Rei Davi amou a 
Deus de todo o seu coração e prometeu-lhe que seus descendentes 
governariam como reis para sempre. Seu filho Salomão pediu 
sabedoria a para governar bem a Israel, e ele edificou o Tempo de 
Deus em Jerusalém. O filho de Salomão, Roboão, contudo, não se 
importou com Deus ou com o povo de Deus como seu pai e seu avô 
fizeram. Ele ouviu ao conselho errado e tomou uma decisão em uma 
reunião que dividiu o reino de Israel. 

Exercício 

Descubra em 1 Reis 12:1-19 a história do Reino Dividido: 
• O que o povo pediu para Roboão fazer? 
• Roboão teve dois grupos de conselheiros. A qual deles ele 

deu atenção? 
• O que o povo fez quando Roboão recusou tratar com suas 

cargas? 
Aprendiz retornar ao lar e reconhece que ele deve resolver esta 
situação mui cuidadosamente. Ele estuda a história de Duas Igrejas 
Envolvidas em uma Disputa em Atos 15 e descobre como Paulo e os 
outros apóstolos resolveram um problema que tem dividido a igreja 
em Antioquia. 
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Capítulo III–1. Ministério 1 
Levar As Boas Novas de Cristo Aos 

Outros 
Ajudador está cantando cânticos de louvor como de costume, 
enquanto ele ajuda a construir uma escada na marcenaria de 
Aprendiz. O Sr. Tolo chega e exige, “Aprendiz, você pode me fazer 
um carrinho de mãos de duas rodas para eu mostrar as coisas que eu 
vendo, como você fez para o plantador de vegetais? Eu não posso 
pagar a você agora, mas eu venderei mais coisas e serei capaz de 
pagá-lo facilmente no próximo mês”. Aprendiz pensa um pouco e 
responder, “Traga-me duas rodas velhas de bicicleta e a madeira 
cerrada que eu farei de graça. Sem empréstimo. O Sr. Sábio 
advertiu-nos sobre tomar emprestado e cobrar juros”. 
O Sr. Tolo concorda. Ele permanece para escutar Ajudador falar 
sobre seus planos. “Eu quero começar outra igreja – uma igreja filha 
da que se reúne em seu lar, Aprendiz. Poucas pessoas onde eu vivo 
percorrerão todo esse caminho até aqui para adorar”. Aprendiz 
responde, “Eu estarei orando para isso acontecer. Eu pedirei àqueles 
em nossa igreja aqui que vivem por lá para irem com você se eles 
quiserem. Eu penso que muitas farão isso”. 
O Sr. Tolo reclama, “Não! Isto enfraquecerá nossa igreja aqui!” 
Aprendiz o corrige, “O Sr. Sábio disse que o único modo de 
alcançar uma inteira área por Cristo é começar muitas igrejas, uma 
em cada comunidade. A igreja em nossa área não deve ser apenas o 
nosso pequeno grupo. Muitos grupos trabalharão mais intimamente 
juntos. Deste modo nós podemos alcançar centenas para Jesus. O 
Evangelho continuará se espalhando como uma grande videira sobre 
a área inteira”. 
O Sr. Tolo sai e Ajudador continua. “Eu pedi aos crentes que vivem 
próximo a mim para ajudar-me a evangelizar. Eles disseram que não 
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sabem como. Eles estão com medo. Como eu posso ajudá-los a 
vencer este temor?” 
Aprendiz recorda de um estudo que O Sr. Sábio deixou para ele, 
sobre como tratar com o temor. Ele disse, “O Sr. Sábio deixou 
estudos para você e os outros que nós treinamos para ser líderes. Um 
destes estudos é sobre quantas pessoas na Bíblia contaram aos 
outros sobre Deus com fé e coragem. Ele ajudará você a explicar aos 
seus ajudadores como colocar sua fé em prática ao mesmo tempo. 
Eles enfrentarão dificuldades quando eles falam sobre Jesus. A 
história de Davi e o Gigante lhes dará coragem”. 
  

Obedecer Ao Mandamento de Cristo Para 
Fazer Discípulos 

Exercício 
Leia 1 Samuel 17.1-51 agora e descubra como lutar contra o gigante 
do temor: 

• Como o trabalhão que Davi fez como pastor o 
preparou para lutar contra um homem maior? 
• Por que Davi estava certo de que podia derrotar o 
gigante sem as armas de um soldado? 

Aprendiz explica, “Enquanto Davi estava cuidando do seu rebanho, 
ele aprendeu a confiar em Deus em situações perigosas. Ele gastou 
tempo adorando a Deus e estudando Sua Palavra. Isto o preparou 
para enfrentar Golias sem temor. Muitas pessoas na Bíblia foram 
testemunhas de Deus”.  
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Jesus como nossa cabeça. Nós talvez não ajamos como tal, mas isso 
não muda a verdade que nós estamos unidos pelo Espírito Santo. 
Vamos concluir nossas reuniões com uma oração por nossa unidade 
espiritual em Cristo”. 
No dia seguinte, Aprendiz visita seu aluno Ajudador e lhe diz, “Um 
grupo liderado pelo Sr. Tolo está dividindo nossa congregação. Por 
favor, ajude-me. Essas pessoas que desejam poder e controle 
freqüentemente causam divisões dolorosas. Ajudador diz ao seu 
mestre, “Eu já li 1 Coríntios. Eles tiveram divisões também. Eu 
penso que nós podemos encontrar ajuda no capítulo 13, O Capítulo 
do Amor”. 

Exercício 
Descubra em 1 Coríntios capítulo 13: 

• De que valem os nossos dons se nós não os praticamos em 
amor? 

• Quais são as coisas que o amor faz? 
• Quais são as coisas que o amor não faz? 

Ajudador comenta, “Isto significa que se nós praticarmos nossos 
dons espirituais em orgulho ao invés de em amor, os dons são 
inúteis. Deus colocou amor em nossos corações, fazendo com que 
nos importemos com os interesses das outras pessoas. Ele deu-nos 
poder para perdoá-las. Amor não é o que nós sentimos, mas o que 
nós fazemos. Nós podemos tratar as pessoas com amor pela fé, 
mesmo se nós não estamos sentindo nada. Algumas vezes leva 
tempo para nossos sentimos se encaixarem com nossa resolução de 
amar”. 
Aprendiz ora, “Querido Deus, perdoe-me por meu ressentimento 
contra aqueles que são divisivos e dê-me coragem para tratar com 
eles firmemente e em amor”. 
No dia seguinte, Aprendiz vai visitar o Sr. Tolo pedindo-lhe para 
parar de causar divisão. O Sr. Tolo rapidamente muda de assunto. 
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estar dividido em pedaços? Fui eu, o Sr. Sábio, quem foi crucificado 
por vocês? Esta atitude vem do orgulho. Quando eu fui até vocês na 
primeira vez, eu não usei grandes palavras ou idéias fantasiosas. Eu 
me concentrei em Jesus e na Sua morte na cruz. Minha mensagem e 
pregação foi clara, mas o Espírito Santo a usou. Nós não usamos a 
sabedoria do mundo. Lembre-se que não são muitos os que de entre 
vocês são sábios ou poderosos aos olhos do mundo, mas apesar 
disso Deus fez coisas maravilhosas em suas vidas com o seu poder. 
Aprendiz está seguindo o meu exemplo, e vocês devem obedecer a 
ele e aos outros presbíteros enquanto eles lhes ensinam a Palavra de 
Deus.” 
“Vocês se esqueceram que todos vocês juntos são o tempo de Deus 
e que o Espírito de Deus vive em vocês? Não se orgulhem de seguir 
um líder humano. Nós todos somos servos de Cristo, Aquele que 
deu a cada pessoa um trabalho para fazer em sua igreja. Uma pessoa 
planta as sementes e outra pessoa rega, mas é Deus quem faz 
crescer. Vocês são o campo de Deus, o edifício de Deus, não o 
nosso. Esta divisão entre vocês vem do orgulho”. 
A carta do Sr. Sábio concluiu com a história de Gênesis 11 sobre 
Como o Orgulho a Tolice do Homem Dividiu o Mundo Inteiro. 

Exercício 
Descubra em Gênesis 11:1-9: 

• Em qual poder o povo confiou? 
• O que Deus fez para parar esta orgulhosa rebelião contra 

Ele? 
Aprendiz explica, “As pessoas se dividiram em diferentes países e 
linguagens por milhares de anos. Agora, na sabedoria de Deus, ele 
está nos unindo novamente no espírito de Cristo, conforme Ele 
planejou desde o início. Jesus orou por todos nós em João 17. Ele 
orou, ‘Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um’. A oração 
de Jesus é respondida na igreja, porque nós somos um só corpo com 
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Exercício 
Acompanhe agora a história dos Três Homens Na Fornalha 
Ardente em Daniel 3 para descobrir: 

• Por que eles foram capazes de enfrentar o perigo sem temor? 
• Por que o rei ficou convencido da grandeza de Deus? 

Ajudador escreve uma canção para encorajar aqueles que estão 
evangelizando, sobre como ser corajoso como Davi. A canção toca 
seus corações e o temor não se torna mais uma barreira. Ajudador 
depois visita Aprendiz em sua marcenaria para perguntar, “A Bíblia 
também dá-nos o exemplo de como evangelizar efetivamente? Nós 
necessitamos de ajuda”. 
Aprendiz para de serrar e sugere, “Acompanhe a história de 
Cornélio e a Primeira Igreja Não Judaica em Atos 10 
cuidadosamente. Você descobrirá três diretrizes para o 
evangelismo”. 

Primeira Diretriz Para o Evangelismo:  
Prepare-se 

Aprendiz explica a primeira diretriz, “Nós devemos nos preparar. 
Olhe os versículos 1-33 para descobrir como Pedro se preparou para 
evangelizar efetivamente”. 
Exercício 
 
Leia Atos 10:1-33 agora para descobrir o que Ajudador descobriu: 
O que Pedro estava fazendo enquanto os homens estavam viajando a 
Jope para encontrá-lo? 
Como Deus mostrou a Pedro que ele tinha que ir aos outros e aceitar 
seus diferentes costumes ao invés de esperar que eles se tornassem 
como ele? 
Quem foi com Pedro e os soldados a Cesaréia? 
Com quem, além de Cornélio, Pedro encontrou ali esperando por 
ele? 
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Como Pedro mostrou respeito por Cornélio antes dele começar sua 
mensagem de evangelismo? 
Ajudador toma algumas lixas e ajuda Aprendiz a terminar a mesa. 
Eles falam sobre como Pedro preparou-se para o evangelismo. 
Aprendiz explica, “Ele se preparou por fazer as seguintes coisas”: 
Ele orou. 
Ele ouviu a direção de Deus. Durante sua oração, Deus mostrou-lhe 
que Ele aceita a todos. Ao invés de esperar as pessoas se tornarem 
como nós, primeiro nós levamos as boas novas até ela. 
Ele formou um grupo de tarefas. Pedro tomou outros com ele ao 
invés de fazê-lo sozinho. Nós, também, devemos ir aos lares das 
pessoas em equipes de dois ou mais. 
Indo não ao público em geral, mas procurando pessoas que estavam 
prontas para ouvir as boas novas. Quando ele foi para Cesaréia, 
Pedro encontrou um grande grupo de amigos e familiares de 
Cornélio em seu lar, esperando para ouvir o evangelho. 
Mostrando respeito por alguém que busca a Deus e sua família e 
amigos. Pedro mostrou-lhes respeito ao perguntar-lhes por que eles 
o chamaram e ele os ouviu antes de começar a falar. Quando as 
pessoas respondem como Cornélio, nós devemos ajudá-las a 
transmitir as boas novas aos seus amigos e familiares”. 

Segunda Diretriz Para o Evangelismo: 
Testemunhar Por Cristo Como Os Apóstolos 

Fizeram 
Aprendiz explica a Ajudador a segunda diretriz para o evangelismo, 
enquanto eles trabalham juntos na marcenaria: Ser testemunhar por 
Cristo, do que nós temos experimentado e o que ele fez por todos 
nós. Ele pede a Ajudador, que agora está aprendendo a ler melhor, 
para ler os versículos 34-43 e descobrir isso. 
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Capítulo III–7. Ministério 7 
Desenvolver Comunhão Dentro e 

Entre As Congregações 
No dia seguinte, um grupo de homens da congregação chega na casa 
de Aprendiz, com o Sr. Tolo, que anuncia, “Aprendiz, nós fomos 
ouvir aquele famoso pregador lá na capital. Eu tenho ido várias 
vezes. Nós estamos convidando você para ir conosco e aprender 
como realizar uma verdadeira campanha para Deus. Nós estamos 
fazendo tudo errado. Nós temos que evangelizar como ele. Ele 
realmente sabe como pregar! Eu estou indo começar um novo grupo 
aqui que segue os ensinos deste grande homem! Outros na igreja 
concordam comigo. Esta é a vontade de Deus para nossa igreja”. 

Obedecendo ao Mandamento de Cristo 
Para Amar uns aos Outros 

Aprendiz fica indignado e desencorajado enquanto ele olha nos 
olhos dos homens. Ele diz à sua esposa mais tarde, “Parece que a 
idéia que o Sr. Tolo trouxe da capital tem se espalhado através de 
toda a congregação. Eu temo que isso causará uma divisão”. 
No dia seguinte ele descobre que seu povo está discutindo uns com 
os outros e a confusão se espalha. Ele envia uma mensagem ao Sr. 
Sábio, que responde com uma carta ao povo da igreja de Aprendiz, 
que reúne a igreja e a lê. “Irmãos e irmãs, eu peço a você pata seguir 
o exemplo de Paulo no livro de 1 Coríntios. Eu peço a você no nome 
de Jesus para parar de discutir uns com os outros. Vivem em 
verdadeira harmonia de modo que não haja qualquer divisão na 
igreja. Eu lhes rogo que vocês sejam de uma só mente, unidos em 
pensamento e propósito. Vocês aprenderam a obedecer aos 
mandamentos com fé e amor puros. Não parem agora. Alguns de 
vocês dizem, ‘eu seguirei o Sr. Sábio’. Outros dizem, ‘eu seguirei 
Aprendiz’. Outros querem seguir o pregador da cidade. Pode Cristo 
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• Deixe aqueles que você treina fazer a pregação quando você 
visitar alguém, para mostrar ao seu povo que você respeita 
sua liderança e tem confiança neles. É seu trabalho prepará-
los para fazer a pregação. 
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Exercício 
Descubra na mensagem de Pedro em Atos 10.34-43: 

• Que testemunho Pedro deu sobre si mesmo? 
• Quais foram as três coisas importantes que Pedro disse sobre 

Jesus? 
• O que Jesus ordenou aos seus seguidores para fazer em 

resposta a Sua ressurreição? 
Aprendiz explica, “Como Pedro, nossa mensagem deve contar, em 
palavras simples, como Deus têm nos transformado e enviado-nos 
para contar aos outros sobre Ele. Nós devemos descrever a bondade 
e o poder de Jesus, Sua morte e Sua ressurreição. Nós devemos 
proclamar o perdão dos pecados em nome de Jesus”. 

Terceira Diretriz Para O Evangelismo:  
Encoraje os Crentes Novos Por Confirmar  

Sua Aceitação da Parte de Deus e do Seu Povo 
Aprendiz explica a Ajudador a terceira diretriz para o evangelismo, 
sobre o que devemos fazer por aqueles que respondem, para 
confirmá-los. 

Exercício 
Descubra o que aconteceu em Atos 10:44-48: 

• Qual grande evento, entre todos os que Jesus realizou, Pedro 
testemunho ao povo, quando o Espírito Santo veio aos seus 
corações?  

• O que Pedro fez imediatamente para confirmar a obra do 
Espírito Santo? 
 

Aprendiz explica, “Pedro ordenou o batismo para grupo tão logo ele 
viu que eles creram em sua mensagem. Ele reconheceu que eles se 
arrependeram de seus pecados e foram perdoados, por que o Espírito 
Santo veio a eles. Ele não esperou por nada mais, mas confirmou a 
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obra do Espírito com o batismo. Pedro seguiu os mandamentos de 
Jesus para fazer discípulos em Mateus 28.18-20. Ele contou a 
Cornélio e seus amigos como eles encontraram perdão em Jesus e 
quando eles responderam, ele os batizou imediatamente. Nós 
devemos seguir o exemplo de Pedro de uma simples e imediata 
obediência a Jesus”. 
Ajudador, o irmão de Aprendiz, observa, “Não é de admirar que não 
tenhamos sido efetivos! Primeiro nós dependemos apenas de 
reuniões evangelísticas para trazer as pessoas até nós ao invés de ir 
às pessoas. Nós convidamos os pregadores de outros lugares para 
estas reuniões ao invés de ajudar a cada um, especialmente os novos 
cristãos em nosso grupo, a falar a seus familiares e amigos. Eu 
escreverei outra canção sobre simplesmente crer e obedecer ao Rei”. 
Aprendiz concorda, “Sim, alguns desses pregadores usam grandes 
palavras e mensagens complicadas que as pessoas não 
compreendem. Um dos pregadores apenas quer receber grandes 
ofertas! Vamos evangelizar como Pedro fez. Eu perguntarei aos 
novos irmãos em nossa congregação essa noite se juntos nós 
podemos visitar seus amigos e falar-lhes sobre Jesus”. 
Ajudador continua a ler o livreto de estudo que o Sr. Sábio deixou 
para os novos líderes, para ensinar seu povo. Ele diz, “Algumas 
pessoas rejeitarão você. Se alguém não ouvir, procure outra pessoa, 
como Jesus nos diz em Mateus 10.14. E acrescentou, “Seja forte 
com o poder de Deus, não com o seu próprio”. 
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Aprendiz diz ao grupo, “O Sr. Sábio está dando-nos o mesmo bom 
conselho que Jetro deu a Moisés. O Sr. Sábio é um bom conselheiro. 
Assim como Jesus fez, ele escuta primeiro para descobrir quais são 
as necessidades. Ele não dá conselho até que ele claramente vê as 
necessidades e oportunidades de ministério. Então, ele nos dá 
passagens bíblicas para estudar, e ajuda-nos a planejar novas 
atividades juntos. Vamos orar para encomendar esses planos a 
Deus”. 
O Sr. Sábio vai embora na manhã seguinte. Aprendiz começa a 
treinar Ajudador e quatro outros homens de uma maneira mais séria, 
tomando muito mais responsabilidade. Tanto ele quando Ajudador 
compartilha o peso da liderança muito mais plenamente com os 
outros presbíteros-pastores. Eles fazem o que Jetro disse a Moisés 
para fazer, e delegou mais responsabilidade de liderança. Ambos 
descobriram que eles tinham muito mais tempo para suas famílias e 
para orar e ensinar. Aprendiz envia uma mensagem para o Sr. Sábio, 
“Obrigado por você ter nos ajudado a delegar e nomear mais líderes. 
Nós estamos servindo a Deus melhor. O Espírito Santo está usando 
mais pessoas para fazer uma obra maior”. 

Trabalho Prático 
• Aponte presbíteros em cada nova igreja que precisa deles, 

seguindo os requisitos de 1 Timóteo 3 e Tito 1.5-9. 
• Comece a treinar homens confiáveis como líderes e ajude-os 

a treinar outros líderes mais novos o mais breve possível. 
• Ensine os novos líderes com suas palavras e seu exemplo 

para serem líderes-servos e não controladores orgulhosos. 
• Fortaleça o relacionamento entre você e os líderes que você 

está treinando. 
• Se reúna regularmente com os líderes que você treinar. Gaste 

tempo para orar, ouvir seus relatórios e planejar novos 
estudos e atividades com eles. Vá com eles visitar seu povo, 
mas deixe-os falar. 
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O Sr. Sábio discorda, “Isso já foi provado e raramente funciona em 
situações como a que nós temos aqui. Vamos ver o que o apóstolo 
Paulo diz sobre as qualificações dos líderes na igreja. Aprendiz, 
você se lembra das Qualificações De Um Mestre que nós 
encontramos nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito?” 

Exercício 
Leia 1 Timóteo capítulo 3 e Tito 1:5-9 para descobrir: 

• Por que Paulo deixou Tito em Creta, de acordo com Tito 
1.5? 

• O que Tito necessitava fazer pelas novas igrejas em Creta? 
• Como deve ser um presbítero-pastor? Descreva seu caráter. 
• Um presbítero-pastor deve ser “apto para ensinar”. Por que 

você pensa que Deus requer isso? 
Aprendiz hesita, então, o Sr. Sábio continua, “Paulo assegurou-se 
que cada igreja que ele começou tivesse seus próprios presbíteros. 
Eles apascentariam o povo como pastores. Eles trabalhariam juntos 
como co-pastores. Ele não considerou a igreja completa, ou sua obra 
terminada, até que ela tivesse seus próprios líderes. Algumas vezes 
ele retornou para igreja para apontar líderes. Ele deixou Tito em 
Creta para apontar presbíteros ali. Paulo e Tito escolheu homens de 
dentro da própria congregação. Eles escolheram homens respeitados 
pelos crentes, descrentes e por suas próprias famílias. O caráter de 
um líder era tão importante quanto a sua habilidade de ensinar”. 
“Algumas igrejas adicionam qualificações para líderes que não estão 
nas Escrituras, requerimentos que nem Cristo e nem Seus apóstolos 
ordenaram ou praticaram. São apenas tradições humanas. Algumas 
vezes estas tradições impedem os líderes de apontar presbíteros nas 
novas congregações. Isto impede a obra do Espírito Santo. Sempre 
que tradições humanas impedem nossa obediência a Cristo, nós 
devemos abandoná-las”. 
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Exercício 
Acompanhe agora a história do Testemunho Destemido de Estevão 
em Atos 6.54-7:60 para descobrir como dar glória a Deus muita 
embora sua mensagem seja rejeitada. 
Ajudador observa, “Eu quero levar as boas novas para diversos 
outros lugares também, onde nossos parentes vivem. Você me 
ajudará?” 
Aprendiz responde. “Sim. O Sr. Sábio disse-me para treinar você e 
os outros para serem líderes para muitas igrejas, para levar Cristo à 
esta área inteira. Eu preciso visitar as pessoas que você está 
evangelizando, assim eu posso ver seu trabalho e treiná-lo assim 
como o Sr. Sábio visitou-me e treinou-me”. 

Trabalho Prático 
• Use as histórias mencionadas nesta seção para encorajar seu 

povo a levar as boas novas para seus familiares e amigos. 
• Ajude seu povo a preparar simples testemunhos sobre o que 

Jesus tem feito por eles, e para contar de maneira simples 
sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. 

• Confirme o arrependimento e fé das pessoas em Cristo com 
o batismo tão logo seja possível. 

• Organize a congregação de modo que cristãos maduros 
ajudem os novos cristãos a contar aos seus amigos e 
familiares sobre Jesus. 
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Capítulo III–2. Ministério 2 
Edificar o Corpo Por Batizar Os 

Crentes Novos 
e Usar Os Dons Espirituais Para 

Servir  
Uns Aos Outros 

A esposa de Aprendiz escuta um sino tocando fora de sua casa. O 
Sr. Tolo chegou puxando seu carrinho de mão, ao qual ele colocou 
um sino para chamar as pessoas para comprar sua mercadoria. Ele 
disse-lhe, “Olhe estes belos castiçais. Aprendiz está aqui?” Ela 
responde, “Ele está trabalhando na marcenaria”. 
O Sr. Tolo pega um castiçal e diz, “Olhe, ele tem produtos químicos 
na cera que faz a chama arder em cores diferentes e belas. Aqui, eu 
acenderei um”. Ele entra na casa e acende um castiçal. A chama 
arde amarela, depois vermelho, azul, depois faz um estalo alto e 
enche a casa com uma fumaça irritante. A esposa de Aprendiz pega 
uma bandeja para abanar e colocar a fuligem para fora. Uma garota 
da vizinhança pensa que a casa está pegando fogo e vem ajudar. 
Quando eles param de tossir a vizinha diz alegremente, “Eu me sinto 
tão segura e em paz agora que Aprendiz me batizou ontem. Jesus 
está comigo em todo o tempo!” 
“O quê?”, o Sr. Tolo grita, “Como você pode ser batizada tão 
rápido?” Ele reclama para a esposa de Aprendiz, “Ela tem um filho 
ilegítimo e nem sabe quem é o pai! Aprendiz arruinará nossa igreja 
deixando tais pessoas se juntar a ela!” 
A garota chora, “Eu já abandonei minha velha vida”. Ela começa a 
sair, mas a esposa de Aprendiz a toma pela mão e a faz sentar-se 
numa cadeira. O Sr. Tolo grita enquanto ele bate a porta com força, 
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Líderes-Servos 
O Sr. Sábio continua, “Quando um líder falha em compartilhar suas 
responsabilidades de liderança com outros, ele falha em humildade. 
Ele necessita tornar-se um líder-servo. Jesus mostrou-nos como são 
os líderes-servos. Ele disse-nos para servir as pessoas humildemente 
sem tentar ser importantes e poderosos. Leia comigo sobre o Servo 
Humilde Que Lavou Os Pés dos Seus Alunos. 

Exercício 
Descubra em João 13:1-17: 

• Como o Filho de Deus serviu aos Seus discípulos? Como um 
escravo teria feito? 

• Se nosso Senhor e Mestre serviu aos Seus discípulos desta 
maneira, com qual atitude nós devemos servir aos outros? 

• Jesus não usou apenas palavras para treinar Seus discípulos 
para serem líderes-servos. O que mais Ele usou? 

“Eu compreendo”, Aprendiz diz. “Embora Jesus fosse o Filho de 
Deus e merecesse toda honra e adoração, Ele serviu aos Seus 
discípulos humildemente. Ele tomou uma toalha e lavou seus pés 
sujos, como um escravo teria feito naqueles dias. O Grande Mestre 
ensinou-nos com Seu próprio exemplo. Em amor, nós devemos 
liderar outros com a mesma humildade. Quando você treina líderes, 
você não apenas ensina a verdade de Deus para eles, mas também 
lhes mostra como obedecer a Deus por seu exemplo de humildade e 
por amá-los profundamente”. 
No dia seguinte Aprendiz chama os líderes da igreja para se reunir e 
explicar que ele lhes dará mais responsabilidade. Eles serão co-
pastores. O Sr. Tolo interrompe, “Aprendiz, ninguém mais é 
qualificado para liderar uma igreja. Estas pessoas não podem nos 
liderar ou as novas igrejas que você está ajudando outros a começar. 
Você deve enviá-los para uma Escola Bíblica por alguns anos antes 
deles se qualificarem”.  
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Timóteo, Tito e outros. Ele assegurou-se que cada nova igreja 
tivesse seus próprios presbíteros que fossem capazes de ensinar aos 
outros. Timóteo passou o que ele tinha ouvido de Paulo para homens 
confiáveis. Estes homens ensinaram a outros. Estes são os quatro 
vínculos na cadeia em 2 Timóteo 2.2”. 
“Discipulado é como um triângulo com três lados: amar, ensinar a 
Palavra e praticá-la. Todos os três lados do triângulo devem estar no 
lugar ou ele não se sustentará. Paulo praticou todos os três aspectos 
do discipulado. Ele amou seus discípulos e chamou Timóteo de seu 
filho. Ele ensinou-lhes a Palavra de Deus fielmente, passando tudo o 
que ele recebeu. Ele ajudou-lhes a aplicar a Palavra de Deus direta e 
imediatamente às suas vidas e à vida da igreja”.  
“O melhor modo de fortalecer seu relacionamento com os novos 
líderes que você treina é ouvindo-os. Antes de você ensiná-los, 
pergunte-lhes o que seus grupos ou congregações necessitam. 
Ajude-lhes a aplicar seus ensinamentos diretamente aos seus 
próprios discípulos. Mostre-lhes como passar seus ensinamentos 
para outros. Lembre-se sempre de orar, ouvir e planejar junto 
quando você se reunir. Aqui está o que você deve fazer quando você 
se reunir para treiná-los: 
Ore pelo Espírito Santo para guiar todos vocês durante seus 
encontros, 
Escute os relatórios das atividades de ministério de seus discípulos, 
Escute-lhes resumir o que eles estão estudando da Bíblia, 
Planeje novas atividades de acordo com as suas necessidades e 
oportunidades que seus discípulos vêem em suas igrejas ou 
pequenos grupos, 
Dê novos estudos bíblicos de acordo com as necessidades e 
oportunidades deles, 
Encomende seus planos ao Senhor em oração”. 
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“Você não a conhece como eu. Você verá. Aprendiz se arrependerá 
de tê-la batizado”. A garota dá a língua para ele e faz uma careta, 
sem ele ver, enquanto ele se vai. 

Obedecendo Ao Mandamento de Cristo Para 
Batizar 

A esposa de Aprendiz está preparada para confortar a garota, porque 
recentemente durante seu tempo de oração familiar Aprendiz 
contou-lhe a história da Mulher Que Quase Foi Apedrejada Até A 
Morte em João 8.1-11. 

 
Exercício 
Leia João 8.1-11 agora para descobrir: 

• Por que os fariseus trouxeram a mulher para Jesus? 
• O que a lei de Moisés do Antigo Testamento ordenou às 

pessoas para fazer com tais mulheres? 
• Como os fariseus trataram esta pecadora que merecia a 

morte? 
• Como Jesus a tratou? 
• Quem tem o direito, desde que Jesus veio, para condenar os 

pecadores? 
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A esposa de Aprendiz assegura à garota, “Minha jovem amiga, 
como podem os homens condenar você quando Deus já a perdoou? 
Ele ama você! O Sr. Tolo agiu como os fariseus nesta história. Ele 
não se importavam com a mulher. Eles apenas a trouxeram para 
tentar pegar a Jesus numa cilada. Eles envergonharam a mulher por 
fazê-la permanecer ali diante de todos. Ele a salvou da morte. Ele 
salvou você da morte também.” 
“Veja, antes de Jesus vir, Deus deu a Moisés a Sua Lei, a qual dizia 
ao povo como viver. A Lei dizia para não adorar ídolos, não matar, 
roubar, mentir ou cometer adultério. Nós encontramos a Lei no 
Antigo Testamento. Esta Lei mostrou às pessoas que Deus é santo e 
não pode tolerar o pecado. As pessoas que quebravam a Lei tinham 
que morrer. Jesus foi a única pessoa que pôde guardar a 
perfeitamente. Quando Ele morreu, ele encerrou o poder da Lei de 
condenar-nos à morte”. 
“Nós batizamos você ontem porque quando você pediu a Deus para 
perdoá-la em nome de Jesus, ele salvou você da morte e deu-lhe 
uma nova vida. Ele deu-lhe o dom do Espírito Santo. Nós 
confirmamos sua fé e a promessa de Deus com o batismo. Quando 
você foi submersa na água, você morreu com Jesus para a Lei e para 
seu pecado. Então você saiu das águas para uma nova vida que Jesus 
lhe deu. Lembre-se com completo perdão de Jesus e não peque 
mais”. 
Aprendiz retorna ao lar e sua esposa explica o que aconteceu. 
Aprendiz assegura à garota, “O Sr. Tolo, como muitas pessoas 
desinformadas, pensa que você deve ser perfeito para se batizado. 
Isto é uma tolice. Ninguém jamais seria batizado, exceto os 
mentirosos que diriam ser perfeitos. Os crentes novos que recebem a 
Jesus como adultos são bebês recém-nascidos aos olhos de Deus. 
Eles cometem muitos erros durante sua infância espiritual. Eles 
necessitam imediatamente do nosso amor, cuidado e aceitação pelo 
batismo”. 
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responsabilidade. Esses homens deveriam ser honestos, 
espiritualmente maduros e capazes. Jetro disse a Moisés para julgar 
apenas os casos difíceis que os outros líderes lhe trariam. Ele 
deveria tratar com os líderes de um grande número de pessoas, que 
tratariam com líderes de um número menor até que finalmente 
chegasse aos grupos de dez onde eles efetivamente aplicariam o 
pastoreio ao povo”. 
“Quando Moisés compartilhou a liderança dessa maneira, ele teve 
tempo para orar e ensinar. Ele serviu ao povo muito melhor. 
Aprendiz, assim como Moisés, você deve ter muito trabalho para 
fazer. Desde que você tem um forte relacionamento com diversos 
novos líderes, deixe-os compartilhar mais do peso da 
responsabilidade, pastoreando a igreja em pequenos grupos”.   
“Mas os novos líderes cometem erros”, Aprendiz reclama. “Eu não 
posso deixá-los cometer erros”. “Sim, meu irmão”, O Sr. Sábio diz, 
“Eles cometerão erros – talvez tantos quanto você quando começou! 
Talvez tanto quanto os apóstolos de Jesus no começo”. 
Aprendiz ri. “Eu dei este mesmo conselho para Ajudador, mas 
esqueci de aplicá-lo a mim mesmo!” O Sr. Sábio responde, “Então 
vamos olhar O Que Paulo Ensinou a Timóteo Sobre Treinar 
Líderes”. 

A Cadeia e o Triângulo de Discipulado 
Exercício 

Descubra em 2 Timóteo 2:1-2: 
• Quão profundo era o relacionamento entre Paulo e Timóteo? 
• O que Paulo contou a Timóteo para fazer com aquilo que ele 

tinha ouvido na presença de muitos? 
• Quantos vínculos você pode encontrar na cadeira de 

treinamento? Comece com Paulo e conte os demais? 
O Sr. Sábio pergunta, “Você vê a cadeia de discipulado em 2 
Timóteo 2.2? Paulo amou Timóteo como um filho. Paulo ensinou a 
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que Ele ordenou. Ele passou aos Seus discípulos tudo que eles 
necessitavam para o ministério em três anos. Ele enviou-lhes de dois 
em dois, para pregar enquanto ele estava com eles. Ele disse que 
eles fariam maiores obras do que Ele após o Sua ida aos céus. Eles o 
obedeceram e passaram aos novos crentes tudo o que eles tinham 
recebido dele. Deus abençoou sua amorosa obediência”. 
“Como Cristo, nós passamos aos outros tudo o que eles necessitam 
para o Ministério. Eu tenho colocado minhas mãos sobre você e 
passado a liderança para você. O Espírito de poder vive em você 
como Ele vive em mim. Mas agora você se encontra muito ocupado. 
Vamos ler juntos O Conselho do Sogro de Moisés”. 
Compartilhando a Responsabilidade de Liderança 

Exercício 
Descubra em Êxodo capítulo 18: 
O que Jetro notou que Moisés estava fazendo de errado antes dele 
mentorear Moisés? 
O que as pessoas ao redor de Moisés estavam fazendo de manhã até 
a noite? 
Qual foi o sábio conselho de Jetro para Moisés? 
Que tipo de homem Jetro disse a Moisés para apontar como líderes? 
Por que Moisés poderia servir ao povo muito melhor quando ele 
compartilhasse a liderança? 
O Sr. Sábio explica a história para Aprendiz. “Moisés foi um grande 
líder. Ele conduziu o povo de Deus para fora da escravidão do Egito. 
A Bíblia também diz que ele foi um homem muito humilde. Ele 
serviu ao seu povo de todo o coração, mas sozinho ele não podia 
servir bem a todos. Jetro viu o povo esperando por ele para julgar 
suas causas da amanhã até a noite. Ele estava cansando a si mesmo e 
a todo o povo”.  
“Líderes ruins não compartilham sua liderança com os outros. Jetro 
aconselhou Moisés a apontar líderes que compartilhariam o peso da 
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O Batismo de Jesus 

A garota pára de chorar. Ela diz, “Mas talvez eu volte a pecar! Eu 
penso que eu sou muito fraca para servir a Deus”. A esposa de 
Aprendiz conta-lhe, então, a história do Batismo de Jesus em 
Mateus 3. 

Exercício 
Leia agora esta história em Mateus capítulo 3 e descubra: 
Jesus foi batizado por que Ele era um pecador ou por que Ele estava 
do lado de todos os pecadores? 
Jesus foi batizado antes ou depois do Seu ministério começar? 
A garota exclama, “Jesus não era um pecador! Ele mostrou a cada 
um que Ele não veio para acusar os pecados como a mulher adúltera 
e eu. Eu compreendo isto agora. Ele não era como o Sr. Tolo. Jesus 
veio para estar do nosso lado. Isto é o que batismo de Jesus 
significa. Ele foi batizado e então começou sua obra como 
mensageiro de Deus. Talvez eu possa também começar a servir a 
Deus agora que eu estou batizada, assim como Jesus fez!” 
A esposa de Aprendiz concorda, “Sim, absolutamente! Agora escute 
a história dos Obreiros Que Chegaram Depois em Mateus 20.1-
16. Você verá como Deus nos dá trabalhos para fazer tão logo 
quanto possível”. 

Exercício 

Acompanhe Mateus 20:1-16 para descobrir: 
• O que o proprietário de terras disse para cada obreiro fazer, a 

despeito das horas do dia? 
• Por que os primeiros obreiros tiveram inveja dos últimos 

obreiros. 
A garota ri de alegria. Ela diz, “Eu vejo o que significa! Eu recebi o 
mesmo perdão e graça de Deus como todos os outros membros da 
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congregação! Deus me deixará servi-lo imediatamente com nossa 
igreja. Eu quero mostrar a Ele minha gratidão por servir com todo o 
meu coração”. Ela segura as mãos da esposa de Aprendiz, “E posso 
começar agora! Eu posso ajudar você com as tarefas de casa, de 
modo que você terá mais tempo para preparar suas histórias bíblicas 
para as crianças?” 
Aprendiz exclama, “Isso é maravilhoso! Eu não consigo imaginar o 
quão breve os novos cristãos podem servir a Deus. O Sr. Sábio me 
disse que há muitas maneira dos novos crentes servirem aos outros 
na congregação e na comunidade. O Espírito Santo dá tarefas para 
cada um na igreja”. A garota pede-lhe para explicar isso para ela. 
Ele coloca nas mãos dela um estudo bíblico que o Sr. Sábio deixou e 
ela lê, “O Espírito Santo faz três coisas me nossas vidas”. 
“Primeiro, Paulo escreveu em Efésios 1.12-13 que o Espírito Santo é 
como um selo colocado sobre nós, garantindo a promessa de Deus 
de salvar-nos. O Espírito Santo nos une com Cristo de modo que 
mesmo se o nosso corpo estiver morto em pecado, nós estamos 
vivos em Cristo. Ele nos faz querer viver para Deus”. 
“Segundo, ele produz fruto em nós, Gálatas 5.22-23. Muito embora 
Deus nos perdoe completamente quando nos voltamos para Ele e 
queremos agradá-lo, Romanos capítulo 7 diz que nós ainda travamos 
uma batalha dentro de nós mesmos. A nova pessoa dentro de nós 
quer que façamos o certo, mas algumas vezes, por causa da velha 
pessoa que reside em nossa carne, nós somos levados a pecar. Até 
que nós morramos, nós lutaremos para seguir a Deus. O Espírito 
Santo nos dá poder e fortalece Suas qualidades dentro de nós. 
Algumas pessoas crescem muito rapidamente rumo à maturidade 
espiritual, outras levam muitos anos. Conforme nós respondemos a 
Deus em fé, nós aprendemos como ser mais e mais como Jesus. Nós 
olhamos adiante, para o tempo quando nós seremos ressuscitados 
para a glória de uma vida sem pecado”. 
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Capítulo III–6. Ministério 6 
Treine Líderes 

Ajudador vem para falar com Aprendiz um dia em sua casa, mas 
Aprendiz diz, “Eu estou muito ocupado para me reunir com você 
hoje. Eu sinto muito”. Aprendiz fica surpreso e pergunta o que 
aconteceu, mas Aprendiz simplesmente diz que ele não pode falar 
agora. Ajudador sai perplexo. Ele envia uma mensagem ao Sr. 
Sábio, dizendo que ele está preocupado com Aprendiz. Uns poucos 
dias depois o Sr. Sábio chega, para sua primeira visita depois de um 
longo tempo e com Ajudador falando com Aprendiz. Eles 
encontram Aprendiz em sua casa, mas ele está relutante para falar. 
Eles começam a sair quando a esposa de Aprendiz diz ao Sr. Sábio, 
“Oh, eu estou tão feliz porque você veio. A congregação tem 
crescido tanto agora que Aprendiz está tão ocupado com ela que não 
dá mais tempo para sua família. Muito embora a igreja pague-lhe o 
suficiente agora de modo que ele não precise trabalhar na 
marcenaria, ele está sufocado com tantas responsabilidades. Ele fica 
zangado com qualquer um sem nenhuma razão, até mesmo os novos 
crentes, quando eles falam com ele. Por favor, ajude”. 
O Sr. Sábio leva Aprendiz para um canto para orar e conversar em 
particular. O Sr. Sábio pergunta, “O que está acontecendo?” 
Aprendiz suspira. “Eu estou tão cansado! Eu tenho tanto o que fazer. 
Você deve assumir a liderança aqui outra vez. A polícia não está 
mais nos importunando”. 
O Sr. Sábio discorda, “Você tem o mesmo problema que Moisés 
teve. Ele fez muito por si mesmo. Ele falhou em delegar 
responsabilidades pastorais aos outros. Eu não posso retornar aqui 
para ajudá-lo a pastorear seu povo. Se eu tentar pastorear cada igreja 
que eu ajudar a começar, eu impedirei a obra do Espírito Santo! Eu 
esgotarei a mim mesmo e não ajudarei as pessoas que necessitam. 
Jesus nos mandou fazer discípulos e ensiná-los a obedecer a tudo 
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forçaram o Sr. Sábio a sair daqui. Perseguição freqüentemente segue 
o crescimento da igreja”. 
Ajudador responde, “Eu sei que Deus enviará alguns deles como 
testemunhas cada vez mais para longe. Isto custará mais e mais 
tempo, dinheiro e esforços. Eu quero que nossa igreja invista a si 
mesma completamente na obra de Deus”. 
“Maravilha!” Aprendiz concorda. “Deus quer que cada nação sobre 
a terra ouça as boas novas sobre Jesus Cristo. Ele se regozija na 
graça de Deus que alcança os fins da terra”. 

Trabalho Prático 
• Peça a Deus para ajudar a sua congregação a reconhecer 

aqueles que podem começar novas igrejas e estabelecê-las 
com oração, jejum e a imposição de mãos. 

• Os novos líderes talvez sejam líderes provisionais pelo 
primeiro ano ou um pouco mais, até que esteja claro quem 
Deus tem capacitado para tal responsabilidade. Mostre-lhes 
como batizar, celebrar a Ceia do Senhor e praticar os 
elementos básicos da adoração. 

• Ensine a todos os líderes a obedecer a todos os mandamentos 
de Cristo primeiro e acima de tudo mais.  

• Se sua congregação é muito larga para ouvir a cada um 
quando vocês se reúnem e ser uma família amorosa na qual 
cada um serve aos outros, forme pequenos grupos. Mantenha 
os grupos suficientemente pequenos de modo que cada um 
possa participar e servir uns aos outros de maneira prática. 
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“Terceiro, o Espírito Santo nos dá, a cada um de nós, dons 
espirituais, 1 Coríntios 12. Ele capacita a cada um de nós para fazer 
algum trabalho para Cristo. Estes dons não são dados para servir a 
nós mesmos, mas são para edificar a igreja toda. Bons líderes 
ajudam a cada um na congregação a usar seus dons para servir a 
igreja toda”. 
A esposa de aprendiz diz à garota, “Deus tem dado a você dons 
espirituais para servir aos outros. Por exemplo, Aprendiz tem o dom 
de ser um administrador como Neemias. Eu sou um mestre como 
Esdras. Seu tio é um pastor como os presbíteros de Éfeso. Ele ajuda 
a pastorear o povo em nossa igreja. Outros na igreja são obreiros que 
servem juntos como Áquila e Priscila. Deixe-me ler para você os 
exemplos dos dons espirituais na Bíblia e de como as pessoas os 
usaram. Nós usamos estes exemplos para encorajar a cada um a 
encontrar seu trabalho na igreja”. A esposa de Aprendiz lê a lista 
que o Sr. Sábio deixou-lhes, para ensinar aos outros. Depois a garota 
ajuda a esposa de Aprendiz com seu trabalho doméstico. 

Usando os Dons Espirituais Listados em 
Romanos 12:3-8 

Exercício 
Se você pode, marque as atividades de ministério às quais Deus tem 
lhe dado os dons espirituais para facilitar a sua realização: 
� Serviço como Samuel em 1 Samuel 1:20-28 
� Profecia como João, o Batista, em João 1:26-34 
� Contribuição como Barnabé em Atos 4:36-37 
� Ensino como Esdras in Neemias 8 
� Exortação ou encorajamento como Paulo fez pelos presbíteros 
de Éfeso, Atos 20:17-38 
� Liderança como Moisés em Êxodo 18:13-26, ou Neemias em 
Neemias capítulos 2-3 
� Misericórdia como David em 1 Samuel 24 
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Dons adicionais de 1 Coríntios 12:4-11 
� Falar com palavras de Sabedoria como Salomão em 1 Reis 3:5-
28. 
� Falar com palavras de conhecimento como Tiago, que adverte do 
perigo da língua incontrolável em  Tiago 3. 
� Exercitar fé como Abraão quando ele viu as estrelas e creram nas 
promessas de Deus, em Gênesis 15.1-6, ou o leproso e o centurião 
em Mateus 8.1-13. 
� Curar como Jesus em Marcos 2:1-12, ou Pedro em Atos 3:1-16 
� Fazer milagres como Elias em 1 Reis 18:16-46 
� Discernimento de espíritos como Paulo fez em Atos 13:6-12 
� Falar em línguas como na casa de Cornélio em Atos 10:44-48 
� Interpretar línguas como os Coríntios foram instruídos em 
1 Coríntios 14:26-28 
Mais Dons em Efésios 4:11-16 
� Ir para campos negligenciados como um apóstolo, como Paulo e 
Barnabé em Atos capítulo 8.26-40.  
� Anunciar as boas novas como um evangelista, como Filipe em 
Atos 8:26-40. 
� Pastorear como os presbíteros de Éfeso foram instruídos em Atos 
20:28-34. 
Na manhã seguinte a esposa de Aprendiz vai visitar a garota e escute 
ela explicando ao seu irmão tudo o que ela tinha aprendido na noite 
anterior, relembrando os dons espirituais e as pessoas que 
exemplificaram seu uso na Bíblia. 

Um Bom Líder 
A garota conta à esposa de Aprendiz, “Eu li o estudo inteiro que 
você me deu”. Elas então conversam sobre os dons espirituais que 
Deus tem dado às pessoas em sua igreja. A esposa de Aprendiz diz, 
“Eu penso que meu marido Aprendiz tem o mesmo dom espiritual 
que Neemias, o Edificador. Este líder organizou seu povo para 
concluir o trabalho que outros disseram que era impossível realizar. 
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Não pregue simplesmente para o pequeno grupo, ao contrário, 
estudem a Bíblia juntos. Deixe cada um falar sobre o estudo. 
Encoraje a cada um para participar em adoração e ensino, de acordo 
com seus dons. 
Inclua famílias inteiras nas atividades. 
Não coma uma refeição completa cada vez que vocês se reunirem. 
Isso será um peso para o anfitrião e pode distrair da Ceia do Senhor, 
como Paulo advertiu.  
Não permita que estranhos ensinem ao grupo. Você e os outros 
líderes devem examinar suas vidas e ensinamentos primeiro. 
Procure pessoas para treinar como novos líderes para ajudar com o 
grupo. Passe tudo que você tem aprendido para eles. Encoraje-os a 
começar seus próprios grupos tão breve quanto seja possível. Isto 
mantém o movimento por Cristo sempre crescendo”. 
Dois meses depois, na marcenaria de Aprendiz, Ajudador relata o 
que eles têm feito. “Eu e o os outros novos líderes estamos seguindo 
seu conselho. Nós arranjamos para os pequenos grupos se reunirem 
nos lares por toda a área. Alguns grupos visitam os lares dos 
descrentes. Outros focalizam em oração ou em enviar obreiros para 
novas áreas. Muitos deles cuidam dos necessitados na comunidade. 
Eles buscam modos de usar seus dons espirituais para edificar a 
igreja e os novos grupos celulares. Eles todos alcançam seu próprio 
círculo de amigos com o evangelho. Eu me reúno regularmente com 
todos os novos presbíteros-pastores dos novos grupos, para orar, 
ouvir seus relatórios e encorajá-los” 
“Um dos grupos está alcançando para Cristo os parentes que vivem 
mais distantes. Eu e os presbíteros planejamos em breve organizar 
esses grupos como novas igrejas. Todos eles têm se reunido duas 
vezes por mês para adoração e celebração unida. Na próxima vez eu 
quero que você esteja ali”. 
Aprendiz adverte, “Você deve ser cuidadoso quando eles todos se 
reúnem como um grande grupo. Foi por isso que as autoridades 
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Obedecendo ao Mandamento de Cristo Amar e 
Dar 

Uns aos Outros de Maneira Prática 
Deus abençoou a congregação de Ajudador e ela cresceu de maneira 
normal enquanto as pessoas contavam aos seus amigos e parentes 
sobre Jesus. Em breve ela cresceu tanto que se tornou difícil para as 
pessoas terem comunhão e servirem bem uns aos outros. Ajudador 
foi até a marcenaria de Aprendiz para contá-lo, “O nosso amor uns 
pelos outros está esfriando porque o grupo está muito grande. As 
pessoas não conhecem todas as outras. Eles não falam com todas 
umas com as outras. Ela não é mais uma grande e amorosa família. 
Eles não têm mais zelo para evangelizar como acontecia quando o 
grupo era pequeno. Como nós podemos manter nosso testemunho 
por Jesus e nossa comunhão forte?” 
Aprendiz relembra Ajudador, “A igreja tem dois principais 
trabalhos: trazer as pessoas a Cristo e edificá-las como obedientes 
discípulos de Cristo. Você necessita organizar sua congregação em 
pequenos grupos para fazer este trabalho melhor. Aqui está uma lista 
de sugestões sobre Como Formar Pequenos Grupos para os novos 
líderes de grupos pequenos, que se reunirão com umas poucas 
famílias em seus lares: 
“Cada pequeno grupo é uma igreja; eles fazem tudo o que uma 
igreja deve fazer, muito embora sejam partes da igreja como um 
todo. Foi deste modo que os apóstolos organizaram as igrejas no 
livro de Atos. 
Evite se reunir no lar do líder, se possível. As pessoas podem pensar 
que o grupo pertence a ele, e nós ganhamos mais pessoas para Cristo 
por ir aos seus lares. 
O líder não deve cuidar do dinheiro ofertado do grupo. Nomeie 
alguém mais. Deixe o líder ser livre para pastorear o grupo. 
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O povo judeu abandonou a Deus. Ele permitiu que eles fossem 
conquistados por seus inimigos. A capital deles, Jerusalém, foi 
destruída e eles foram levados para um país estrangeiro. Eles depois 
retornaram ao lar, como Deus havia prometido, mas eles não 
reedificaram os muros de Jerusalém. Os muros estiveram arruinados 
por uma centena de anos. Neemias ouviu sobre isso e foi para 
ajudar”. 
A garota pergunta, “Então, quais dons espirituais eu tenho?” A 
esposa de Aprendiz responder, “É um pouco cedo para dizer, mas 
pode ser que você tenha o dom de Samuel de servir aos outros. 
Assim como Samuel voluntariamente cuidou do Templo de Deus, 
você está ansioso para ajudar-me. E parece que você tem o dom de 
ensinar de Esdras. Será uma grande alegria ver como Deus 
desenvolverá suas habilidades para servir”. 
Depois, naquele mesmo dia, Aprendiz retorna ao lar com seu irmão 
Ajudador. Sua esposa conta-lhes sobre a conversa que ela teve com 
a garota sobre os dons espirituais e pergunta-lhe se ele não teria o 
dom de liderança de Neemias. Ele responde, “Eu espero que sim. 
Ajudador, vamos rever o estudo que o Sr. Sábio deixou-nos sobre 
Neemias. Nós descobriremos as qualidades de um bom líder”. 

Exercício 
Estude o livro inteiro de Neemias para descobrir as seguintes coisas: 
Olhe em Neemias 1:1-11 para descobrir: 
Como Neemias se sentiu sobre o problema que seu povo enfrentava? 
O que fez Neemias orar por seu próprio pecado e pelo pecado de seu 
povo? 
Descubra no capítulo 2: 
O que Deus fez em resposta à oração de Neemias enquanto Neemias 
ainda estava servindo ao rei? 
O que Neemias fez em Jerusalém antes de falar com qualquer um 
sobre seu plano? 
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O que Neemias fez para reunir as pessoas para começa a trabalhar 
no muro? 
Descubra no capítulo 3: 
Como Neemias organizou os obreiros? 
Descubra no capítulo 4: 
Que oposição eles enfrentaram? 
Como Neemias organizou o povo para vencer a oposição? 
Que tipo de exemplo Neemias mostrou ao povo para seguir? 
Descubra em 6.15-17: 
Em quantos dias o povo edificou o muro? 
O que as nações ao redor sentiram quando eles viram como Deus 
abençoou seu povo? 
Olhe em 8.1-6 e 9.3 para descobrir: 
O que os líderes leram para o povo, que trouxe um grande 
reavivamento e a bênção de Deus? 
Ajudador diz ao seu mestre Aprendiz, “Eu estou impressionado com 
o fato do povo ter edificado um muro em ruínas em apenas 52 dias 
depois dele ter estado em ruínas por cerca de 100 anos. Eu espero 
que eu possa ser um líder firme e constante como Neemias. Ele foi 
diligente acerca dos problemas em sua congregação e em sua 
comunidade”. 
“Sim”, Aprendiz responde. “Quando Neemias orou por sua 
congregação e os líderes de seu país, ele pediu por perdão para si 
mesmo e por eles. Ele pediu a Deus por sábios planos para servir ao 
povo com amor. Ele falou honestamente á sua congregação sobre os 
problemas que ele viu e eles cuidadosamente planejaram tratar com 
eles”. Ele falou com sua esposa para orar com ele. “Senhor, eu 
necessito de ajuda. Eu quero seguir o exemplo de Neemias e inspirar 
nosso povo a continuar trabalhando quando eles enfrentarem 
oposição. Nós queremos que cada use seus dons espirituais para 
servir aos outros”. 
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Começou, de modo que Ajudador possa ensinar as mesmas coisas 
aos líderes mais novos que ele está treinando. 

Exercício 
Descubra em Atos capítulo 1 e 2: 

• Para onde Jesus diz aos Seus discípulos para levar as boas 
novas, antes Dele ascender aos Céus? 

• De onde veio o poder deles? 
• O que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre os 

discípulos? 
• O que Pedro disse a multidão sobre Jesus? 
• Quais coisas o povo arrependido fez que resultou no 

nascimento da primeira igreja? 
Aprendiz explica para Ajudador, “Jesus ordenou aos Seus discípulos 
para levar as boas novas para cada um, começando com aqueles 
perto de nós. Ele prometeu poder do alto, o Espírito Santo, que veio 
sobre os discípulos no dia de pentecostes. O Espírito Santo 
capacitou-lhes a contar as boas novas às multidões em seus próprios 
idiomas, os quais os apóstolos jamais tinham aprendido. Pedro 
proclamou que Jesus proveu com muitos milagres que ele era o 
escolhido de Deus. Após Jesus morrer para salvar-nos de nossos 
pecados e foi sepultado, Ele voltou de novo à vida”.   
“Muitas pessoas que ouviram a Pedro se arrependeram de seus 
pecados. Os discípulos os batizaram e trouxeram-lhes para a igreja 
naquele mesmo dia. Os novos crentes se reuniam diariamente para 
adorar nos lares e no átrio do templo judaico. Imediatamente eles 
começaram a praticar todos os sete mandamentos básicos e Jesus e a 
primeira igreja começou em Jerusalém. Eles amavam muito uns aos 
outros”. 
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Obedeça a Jesus agora pedindo que todos eles se arrependam, 
creiam em Jesus e sejam batizados em Seu nome. Depois lhes 
mostre como adorar a Deus com os elementos básicos da adoração 
como você aprendeu de nós na igreja-mãe. Peça ao Sr. Cuidadoso 
para ajudá-lo a pastorear. Não se esqueça das coisas fundamentais. 
Ensine-lhes a orar, aprender a Palavra de Deus, confessar seus 
pecados e receber a certeza do perdão, celebrar a Ceia do Senhor, 
dar e ter comunhão. Deixe cada um participar de alguma maneira. 
Ensine-lhes a obedecer aos sete mandamentos básicos de Jesus 
acima de tudo mais. Você se lembra deles?” 
“Eu escrevi uma canção sobre eles”, Ajudador responde. “Eu nunca 
esquecerei. Eles são: arrepender-se e crer, ser batizado, amar, servir 
a Ceia do Senhor, orar, dar e fazer discípulos. O Espírito Santo nos 
ajuda a fazer todas estas coisas”. 
“Bom”, Aprendiz diz. “Quando o grupo estiver se reunindo 
regularmente, escolha outros bons líderes e imponha as mãos sobre 
eles com oração. Você pode jejuar, também, como os apóstolos 
fizeram. É bom ter mais do que um líder, assim como Paulo fez nas 
novas igrejas que ele começou. Estes líderes podem ser provisionais. 
Talvez leve algum tempo para ver quem Deus tem capacitado para 
esta responsabilidade. Ajude os líderes a colocarem os sete 
mandamentos básicos de Cristo em prática imediatamente. Eu 
ajudarei você. Passe para eles o que você aprendeu de mim”. 
Ajudador visita mais dos parentes de sua esposa e outros novos 
crentes aquela semana e coloca em prática o que Aprendiz ensinou-
lhe. Outra nova igreja começa a se reunir na casa de seu sogro. Ele 
impõe as mãos sobre dois tipos de sua esposa e comissiona-lhes 
como presbíteros-pastores. 
Aprendiz se alegra em ver o Espírito Santo trabalhar em uma nova 
igreja-filha. Agora há igrejas netas! Aprendiz tem estudado o livro 
de Atos e ensina Ajudador a história de Como A Primeira Igreja 
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Ajudador diz, “Eu escreverei uma canção sobre Neemias, para 
encorajar ao outros líderes a seguir o exemplo dele”.  

Trabalho Prático 
• Batizar a todos que vem para Jesus em busca do perdão de 

pecados tão logo quanto possível e dar-lhes as boas-vindas 
na vida da igreja. 

• Exija apenas o que o Novo Testamento exige para o batismo. 
Ele é para pessoas ‘más’ que confessam seus pecados e 
confiam em Jesus para perdoar-lhes e transformar-lhes. 

• Use a lista de dons espirituais e exemplos Bíblicos acima 
para ajudar a cada um em sua congregação, incluindo novos 
cristãos e crianças, para usar seus dons para edificar a igreja. 

• Lidere humildemente, como Neemias, confessando seus 
próprios pecados a Deus e pedindo-lhe para dar a você 
planos sábios enquanto você inspira e organiza a 
congregação para fazer grandes coisas para Ele. 
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Capítulo III–3. Ministério 3 
Adorar a Deus e Celebrar a Ceia do 

Senhor 
Aprendiz está ensinando certo domingo quando o Sr. Tolo e outros 
na congregação cochilam. Ele vê dois jovens comendo alguma coisa 
durante a Ceia do Senhor. As crianças olham ao redor 
impacientemente. Sua esposa fala para ele depois, “Eu ouvi alguns 
deles falando sem saber que eu estava perto. Eles argumentavam 
sobre quem eles deviam seguir, o Sr. Sábio, Ajudador ou você. Um 
disse para seguir o Sr. Tolo. Um adolescente disse ao outro, “Isso 
está chato. Aprendiz sempre faz tudo, e é sempre a mesma coisa. É 
um ritual que nós seguimos sem pensar. É por isso que eu trouxe 
alguma coisa para comer!” 
Aprendiz escreve ao Sr. Sábio para explicar o que está acontecendo. 
O Sr. Sábio envia sua mensagem de volta para Aprendiz ler para a 
Igreja, “Meus queridos irmãos e irmãs. Eu devo dizer para vocês a 
mesma coisa que o apóstolo Paulo disse para os Coríntios. Parece 
que alguns de vocês estão fazendo mais mal do que bem quando 
vocês se reúnem. Há divisões entres vocês. Não é a Ceia do Senhor 
que lhes interessa quando vocês se reúnem. Alguns de vocês comem 
durante o culto de comunhão, em frente dos outros que estão 
famintos. Vocês não tem casas para comer e beber? Nós pecamos 
quando nós celebramos a ceia do Senhor sem levá-la à sério. Vocês 
se esqueceram que Deus está presente quando vocês adoram como 
uma igreja? Isso é exatamente o que as Escrituras dizem em 1 
Coríntios 11.17-34”. 
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Como a igreja de Antioquia escolheu Paulo e Barnabé e os separou 
para plantar igreja? 
Como a equipe de plantação de igrejas apresentou o evangelho na 
Pisidia, em Antioquia e em Listra? 
O que eles fizeram quando os judeus os expulsaram de algumas 
cidades? 
O que Paulo e Barnabé fizeram em seu caminho de volta pelas das 
regiões onde as pessoas tinham crido através de sua mensagem? 
O que eles fizeram ao retornar à sua própria igreja em Antioquia? 
Aprendiz explica para o Sr. Tolo e seu grupinho de murmuradores. 
“Enquanto a igreja adorava e jejuava, ela reconheceu que Deus tinha 
separado Paulo e Barnabé para um trabalho especial. Os líderes da 
igreja puseram as mãos sobre eles, oraram por eles e os enviaram 
como uma equipe. Por onde quer que eles fossem, eles procuravam 
os mais receptivos e contavam-lhes sobre Jesus. Eles contavam 
como Jesus, o prometido de Deus, foi morto, ressuscitou de entre os 
mortos e foi visto por muitos. Em Listra, eles impediram o povo de 
adorá-los como deuses e disse-lhes para deixar seus ídolos e 
converter-se ao Único e Verdadeiro Deus”. 
“Os gentios responderam bem e muitos creram, mas os judeus 
rejeitaram a mensagem. Quando eles foram expulsos, Paulo e 
Barnabé sacudiram a poeira de seus pés e foram para outro lugar. 
Quando eles retornaram às mesmas cidades, Paulo e Barnabé 
apontaram líderes para eles em cada igreja e os encomendaram ao 
Senhor com oração e jejum. Então eles retornaram ao lar para 
registrar a igreja que os enviaram. Isto é o que nossa igreja está 
fazendo, também, começando com Ajudador e sua nova igreja”. O 
Sr. Tolo bufa como um cavalo irado e sai com seu grupinho. 

Começando Novas Igrejas 
Aprendiz outra vez visita Ajudador para encorajá-lo. Ele conta-lhes, 
“Ajudador, a família de sua esposa respondeu às boas novas 
rapidamente, como muitos gentios fizeram no livro de Atos. 
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Capítulo III–5. Ministério 5 
Começar Novas Igrejas 

Após o culto de adoração do domingo seguinte, o Sr. Tolo, com dois 
outros homens ao seu lado, diz a Aprendiz, “Nós queremos falar 
com você. Nós temos decidido que seu aluno, o Ajudador, não deve 
começar outra igreja. Diversas pessoas tem deixado nossa igreja 
para participar na dele. Isso enfraquece a nossa igreja. Você deve 
dizer ao povo no grupo de Ajudador para retornar ao nosso. Eles 
estão causando uma divisão. Ajudador deve estar trabalhando com 
você aqui, para servir-nos”.  
Aprendiz responde, “Eu compreendo sua preocupação, mas meu 
irmão, Ajudador, está fazendo o que o Sr. Sábio e eu pedimos para 
ele fazer. Ele está visitando muitos parentes de sua esposa nesta 
área. Eles estão respondendo ao evangelho. Eu não quero que eles 
venham até aqui. Isto limitaria o crescimento do reino de Deus nesta 
área. Deixe o Reino de Cristo expandir por multiplicar igrejas 
através de nossa nação inteira”. 
“Eu não concordo”, disse uma das mulheres, “mas se você permite 
uma nova igreja, você deve assumir a liderança. Ajudador é muito 
novo como cristão para liderar”. 
Aprendiz diz pacientemente, “O novo grupo de ajudador em breve 
será uma igreja forte. Ela não pertence a mim, mas a Cristo. Eu não 
tenho tempo para liderar cada nova igreja que nós começamos. Eu 
estou treinando Ajudador de modo que ele possa liderar aquela 
igreja e treinar outros pastores. O Espírito Santo guiará Ajudador 
assim como ele tem nos guiado”. Ele perguntou aos homens, “Vocês 
querem ouvir Como Paulo Começou Igrejas?” Eles disseram que 
sim.  

Exercício 
Encontre em Atos capítulos 13 e 14: 
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Obedecendo Ao Mandamento do Senhor  
Para Celebrar a Ceia do Senhor 

Exercício 
Encontre em 1 Coríntios 11.17-34: 

• Quais foram as palavras de Jesus quando ele partiu o pão na 
noite em que ele foi traído? 

• Contra quem nós pecamos quando nós falhamos em honrar o 
corpo de Cristo durante a Ceia do Senhor? 

• O que nós devemos examinar antes de tomar esta comunhão 
de modo que nós trazemos julgamento sobre nós? 

Aprendiz continua com a carta, “Antes de deixá-lo, eu ensinou a 
você que Deus está presente quando nos reunimos. Nós adoramos a 
Deus com tudo o que nós fazemos. Nós adoramos com nossas 
orações e louvores, ao ensinar a Palavra de Deus, na Ceia do Senhor 
com confissão a Deus de nossos pecados, em dar, e em nossa 
comunhão. Nós não fazemos estas coisas para entretenimento. Deus 
deu-nos a liberdade para fazer estas coisas de maneiras diferentes. 
Paulo disse aos Efésios fazer música ao Senhor em seus corações 
com salmos, hinos e cânticos espirituais. Canções podem ser salmos, 
nossas próprias palavras ou canções escritas por outros. Elas são 
para dar testemunho de Deus por suas grandes obras e agradecê-lo. 
Elas são também para louvar a grandeza de Deus e adorá-lo”. 
“No antigo Testamento o povo de Deus adoravam ao Senhor de 
modo especial durante seus festivais. O festival da Páscoa durava 
sete dias com uma oferta especial em cada dia e reuniões especiais 
no primeiro e no último dia. Quando Salomão edificou o Templo de 
Deus, multidões vieram a Jerusalém para celebrar. Eles comiam 
juntos e viviam em cabanas. Eles se levantavam para ouvir os 
músicos cantando e tocando trombetas e outros instrumentos 
musicais. O Rei Salomão fez uma oração especial por eles, 
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levantando-se e depois se ajoelhando. Nossas orações são como o 
doce aroma do incenso na presença de Deus”. 
Para Aprendiz e Ajudador ele adicionou estas palavras, “Aqui estão 
algumas coisas que você pode fazer de sua adoração a Deus algo 
belo, como incenso em Sua presença: 
Ore em preparação. 
Peça as pessoas para vir antes do tempo para ajudar você com 
diferentes partes da adoração. 
Ajude a cada um a planejar sua parte cuidadosamente e de antemão. 
Arranje para cada um, incluindo as crianças, a participar de 
maneiras diferentes. 
Patrocine festivais para celebrar eventos especiais, tais como o 
nascimento de Cristo, Sua morte e ressurreição”. 
“Como o escritor de Hebreus diz, ‘Antigamente Deus falou aos 
nossos pais através dos profetas. Mas agora nestes últimos finais, ele 
nos falou através do Seu Filho’, Jesus reflete a própria glória de 
Deus, e tudo sobre Ele representa exatamente a Deus. Após Ele 
morrer para limpar-nos do pecado, ele sentou no lugar de honra à 
direita de Deus no céu. Quando nós adoramos a Deus, nós honramos 
Jesus por orar em Seu nome, ensinando Suas palavras e 
proclamando Sua morte na Ceia do Senhor. Nós cuidamos das 
necessidades de Seu corpo, a igreja, através da comunhão e da 
comunhão”. 
“Quando você se reúne para adorar a Deus junto e tomar a Ceia do 
Senhor, você participa do corpo e do sangue de Cristo. Você 
proclama Sua morte. Você entra para a exata presença de Deus. Se 
você não reconhece isso, você desonra o corpo e o sangue de Cristo. 
O Antigo Testamento mostra-nos quão importante é o sangue 
derramado de Cristo”. 
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• Ajude aos outros em sua congregação a preparar também 
mensagens que fortaleçam o amor e o serviço da igreja de 
Jesus Cristo. 
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tempo suficiente. Vamos olhar em 2 Timóteo 3.16, 17. Você pode 
incluir as histórias sobre a tentação de Jesus e a reforma do Rei 
Josias como ilustrações”. 
Ajudador fica nervosa quando ele dá esta mensagem para seu povo. 
Ele relembra para eles os três níveis de autoridade às quais nos 
submetemos. “Este primeiro nível diz respeito aos mandamentos do 
Novo Testamento. O segundo nível são as práticas do Novo 
Testamento que não foram ordenadas. O terceiro nível são os 
costumes humanos”. Ele explica bem. E continua, “Alguns de vocês 
querem que eu vá para uma Escola Bíblica para passar uns anos. Eu 
vejo agora que isto nem é um mandamento de Cristo e nem uma 
prática apostólica. É uma tradição comum para o treinamento de 
pastores. Eu planejo continuar a aprender a Palavra de Deus através 
de Aprendiz, porque ele está ajudando-me a aplicar a Palavra de 
Deus efetivamente para vocês, meu povo. Cada semana ou de duas 
em duas semanas, Aprendiz me mostra como aplicar mais e mais 
das Escrituras para a vida desta nova congregação”. 
Cuidadoso responde, “Aprendiz, nós somos gratos que você está 
ajudando-nos através de Aprendiz, para seguirmos a Palavra de 
Deus”.   

Trabalho Prático 
• Use as histórias nesta seção para ensinar sua congregação a 

autoridade das Escrituras. 
• Ajude a sua congregação a memorizar os livros da Bíblia e o 

tipo de escrito que cada livro contém, tais como poesia, 
história, cartas ou profecia. 

• Ajude sua congregação a distinguir entre os três níveis de 
autoridade para as atividades da igreja. 

• Prepare suas mensagens por seguir os quatro passos básicos: 
Planejar, Estudar, Explicar e Aplicar. 
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Como Nós Entramos Na Presença de Deus 
Exercício 

Descubra na história da Páscoa em Êxodo 12:21-42 como Deus 
libertou Seu povo da escravidão do Egito: 

• Quem morreu no meio da noite? 
• O que salvou os israelitas de perder seus primogênitos? 
• O que aconteceu após os primogênitos do Egito morrerem, 

para capacitar os Israelitas a sair livres? 
• Como os israelitas lembram por todas as gerações esta 

libertação da escravidão? 
Aprendiz e seu irmão Ajudador estudam as passagens bíblicas que o 
Sr. listou para eles. Aprendiz pede a Ajudador para ensinar sobre 
isso no próximo Domingo. O culto é uma mudança bem-vinda. Cada 
um presta atenção em tudo do início ao fim. Ajudador canta uma 
canção que ele escreveu para a ocasião sobre o sangue do Cordeiro 
colocado nas ombreiras das portas. Ele explica ao povo, “No Antigo 
Testamento, os judeus que amavam a Deus celebravam a Páscoa 
todos os anos. Eles relembravam como Deus usou o sangue e a 
morte dos primogênitos para libertá-los. Isso foi um exemplo para 
mostrar como o Filho de Deus nos libertaria da escravidão do 
pecado com o Seu sangue. Isto é explicado no livro de Hebreus”. 
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Exercício 
Leia Hebreus 9:1-26 para descobrir: 

• Quais eram as coisas que estavam no lugar santo do templo? 
• Quais eram as coisas que estavam no Santo dos santos? 
• O que o sacerdote fazia uma vez por ano para cobrir seus 

próprios pecados e os pecados do povo? 
• Como o Filho de Deus assegurou a nossa salvação para 

sempre/ 
Durante o culto Ajudador perguntou as pessoas se elas tinham 
questões. Eles perguntaram como era a adoração no Antigo 
Testamento. Ele explica, “Eu estudei isto nessa lição do Sr. Sábio. 
Nos tempos antigos as pessoas levavam um cordeiro ou boi quando 
elas iam adorar. Elas colocavam as mãos sobre ele para confessar 
seus pecados; os sacerdotes então imolavam esses animais. Era algo 
que sujava muito. O sangue do sacrifício predizia a morte de Jesus, 
cujo sangue expiou de uma vez por todas os pecados do mundo”. 
Ajudador também explica, “O lugar santo do templo tinha um 
candelabro, uma mesa e o pão santo. Por trás de uma cortina, no 
Santo dos santos, havia o incenso e a Arca da Aliança. O sumo 
sacerdote entrava ali uma vez por ano com o sangue para cobrir seus 
pecados. Quando Jesus morreu, a cortina (véu) foi rasgada em duas, 
e Jesus entrou na presença de Deus como nosso Sumo Sacerdote. 
Seu sangue lavou nossos pecados e salvou-nos de uma vez por 
todas. Agora nós entramos livremente na presença de Deus, para o 
Santo dos santos, e nós oferecemos nossas orações a Ele como 
incenso. Nós estamos na presença de Cristo quando nós partimos o 
pão santo na Mesa do Senhor. Ele está presente quando nós 
bebemos o cálice da nova aliança em Seu sangue. Ele prometeu que 
quando dois ou três estão reunidos em seu nome, Ele está presente”. 
Aprendiz agradece a Ajudador e diz ao seu povo, “Eu seguirei estas 
instruções para nossa igreja. Eu reconheço agora que eu me tornei 
descuidado. Como Paulo diz-nos em 1 Coríntios 11, Deus 
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• Descubra nos versículos 22-33, o que resultou do 
arrependimento do Rei Josias e a sua obediente resposta à 
Palavra de Deus. 

O Sr. Cuidadoso pergunta, “Eu quero pregar a Palavra de Deus 
como você, Aprendiz. Você pode me explicar como preparar uma 
boa mensagem?” Aprendiz explica ao Sr. Cuidadoso e Ajudador o 
que o Sr. Sábio tinha ensinado-lhe. “Quando você pregar, siga estes 
passos básicos: Planeje, Estude, Explique e Aplique: 

• Planeje sua mensagem: Ore pela direção de Deus. Pense 
sobre o que sua congregação necessita ouvir. Há um 
ministério da igreja que necessita de fortalecimento? Que 
parte da Bíblia fortalecerá o amor e o serviço de sua igreja 
para Cristo? 

• Estude as Escrituras: Estude a Bíblia da maneira como nós 
já discutimos. Escolhe um tema ou um livro. Você pode 
estudar um tema ou livro por diversas semanas. Escreva os 
pontos importantes que você encontrou. Encontre uma 
maneira prática para aplicar o ensinamento à sua própria 
vida. 

• Explique a Palavra de Deus: Introduz sua mensagem com 
uma questão ou um exemplo que apresenta seu propósito 
claramente. Explique os pontos importantes que você 
escreveu quando você estuda a passagem. Dê ilustrações ou 
histórias da Escritura ou de sua própria vida para ajudar as 
pessoas a aplicarem o ensinamento às suas vidas. 

• Aplique a Palavra de Deus: Conte às pessoas como esta 
passagem se aplica diretamente às suas vidas. Para concluir, 
encoraje-as a praticar imediatamente o que elas ouviram”. 

Ajudador pergunta ao Aprendiz, “Você ensinará ao nosso novo 
grupo sobre isso esta noite?” 
Ajudador diz, “Não, mas eu ajudarei você a preparar uma mensagem 
para sua congregação sobre a autoridade das Escrituras. Nós temos 
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“Não ensina nada que você não compreenda. Comece com os livros 
do Novo Testamento. Tão breve quanto possível, leia a Bíblia 
inteira. Estudar a Bíblia não faz nenhum bem se nós não 
obedecemos ao que ela ensina. Peça a Deus para ajudá-lo a praticar 
o que você aprender”. 
“Quando você estuda uma passagem bíblica, você a compreenderá 
melhor se você procurar: 
Quem escreveu o livro e para quem ele foi escrito? 
Onde e quando os eventos da passagem aconteceram? 
Quem está falando na passagem? 
O que a passagem nos prepara para fazer? 
Como Ensinar as Escrituras e Fazer Discípulos 

de Cristo 
Ajudador explica, “Eu estou indo escrever uma canção sobre quão 
maravilhosamente enriquecedor é estudar a Palavra de Deus. O que 
a canção deve enfatizar?” 
O Sr. Cuidadoso sugere, “Você pode mencionar que quando nós 
usamos as Escrituras no poder do Espírito Santo, Ele muda nossas 
vidas”. 
Aprendiz adiciona, “Nós poderíamos cantar sobre O Bom Rei 
Josias. Ele leu e obedeceu à Palavra de Deus e trouxe uma 
renovação espiritual ao seu povo”. 

Exercício 

• Descubra em 2 Crônicas 34.1-13 as atitudes que o Rei Josias 
tinha para com Deus? 

• Descubra nos versículos 14-21 por que o Rei Josias estava 
alarmado e se arrependeu em seu coração pelo o que ele e 
seu povo tinha feito. 
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severamente puniu os Coríntios que falharam em respeitar o Corpo 
de Cristo enquanto eles celebravam a Ceia do Senhor. Eles falharam 
em lembrar o terrível sacrifício que Jesus fez. Eles falharam em ver 
que quando nos reunimos juntos nós somos o Corpo de Cristo. Deus 
leva este mistério muito a sério. Assim cada um deve fazer em nossa 
congregação. É por isso que Paulo advertiu-nos para não fazer uma 
da celebração uma plena refeição, por que as pessoas se tornavam 
mais interessadas no alimento do que em participar no corpo e no 
sangue de Cristo, como 1 Coríntios 10.16-17 diz” 
“Paulo também deixa claro em 1 Coríntios capítulo 12 a 14 que um 
líder não é para fazer tudo. Cada um, ou todos quantos quiserem, 
pode ter uma parte ativa na adoração de alguma maneira. De agora 
em diante eu compartilharei minhas responsabilidades de liderança 
com os outros. Eu ajudarei a todos aqui que querem participar mais. 
Nós cresceremos mais e a igreja terá mais novos líderes que possam 
começar novas igrejas”. 
Um dos presbíteros da nova igreja pediu para dar uma palavra. “Eu 
compreendo agora que eu não tenho reconhecido o Corpo de Cristo 
quando nós servimos a Ceia do Senhor. Eu tenho esquecido que nós 
entramos mesmo na presença de Deus quando nós adoramos juntos. 
Eu quero ajudar a melhorar a nossa adoração”. 
Aprendiz responde, “Eu necessito de sua ajuda. Por favor, ajude-me 
futuramente a preparar nosso povo melhor para a Ceia do Senhor. E 
eu preciso da ajuda de todos os outros, para melhorar diferentes 
partes de nossa adoração e de nossos outros ministérios. Nós 
honraremos a Cristo por desenvolver estes ministérios. Ajudador, eu 
quero que você ajude mais com a música”. Aprendiz dá tarefas para 
as outras pessoas também, e a partir de então ele não era mais o 
único que liderava em todo o tempo. 

Trabalho Prático 
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• Peça àqueles com habilidade musical e dons de ensino para 
ensinar ou dar palavras de sabedoria para participar por 
liderar diferentes parte da adoração. 

• Encoraje as pessoas a expressar seu amor por Deus de 
maneiras novas e criativas. Encoraje aqueles com talento 
musical para escrever canções de louvor a Deus, usando o 
estilo de música local. 

• Use as histórias nesta seção para ensinar que Deus está 
presente quando nos reunimos para adorá-lo. 

• Planeje para alguém participar na adoração de alguma 
maneira, além de cantar, incluindo as crianças. 

• Ajude as pessoas que lideram as diferentes partes da 
adoração para prepará-la de antemão. 
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morreu, Ele cumpriu totalmente a Antiga Lei e libertou-nos da lei da 
morte. Agora nós não seguimos as regras da lei do Antigo 
Testamento, tais como apedrejar alguém até á morte se ele trabalhar 
no sábado. O Novo Testamento trata com a nova aliança de Deus 
com os homens, para salvar-nos através da fé em Jesus Cristo. Ele 
ensina-nos como servir a Jesus em amor. Nós lemos o Antigo 
Testamento cuidadosamente porque ele nos dá poderosos exemplos 
do caráter de Deus e da obra de Cristo, de um modo que é mais fácil 
compreender”. 
“O Novo Testamento conta-nos como ser discípulos de Jesus Cristo. 
Isso inclui: 
Os Evangelhos, que descrevem a vida, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. 
Atos dos Apóstolos, que conta-nos como os apóstolos começaram 
igrejas no poder do Espírito Santo após Jesus ascender aos céus. 
As Cartas, que os apóstolos e seus cooperadores escreveram para 
ajudar as novas igrejas e os novos crentes. 
O Livro de Apocalipse, que prevê o futuro.” 
O Sr. Cuidadoso pergunta, “Qual é a melhor maneira de estudar a 
Bíblia?” Ajudador olha para Aprendiz, mas Aprendiz outra vez 
pede-lhe para responder, “Ele é seu aluno. Você tem aprender estas 
coisas”. 
Ajudador explica para Cuidadoso, “Quando você estuda a Bíblia, 
comece com oração. Então leia através do livro da Bíblia e estude 
um tema tal como oração ou fé. Você pode levar quantos dias for 
necessário para concluir. Não escolha versículos individuais, porque 
voe pode compreendê-los errado. Ao contrário, leia parágrafos 
inteiros. Leia o que vem antes e o que vem após um versículo que 
você está estudando de modo que você possa compreender seu 
contexto. Se você não compreende o parágrafo, leia o capítulo. Se 
você não compreende o capítulo, leia o livro”. 
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obediência à Palavra de Deus. Satanás se opôs a Jesus de toda 
maneira possível”. 
O Sr. Cuidadoso pergunta, “Como Satanás se opôs a Cristo?” 
Aprendiz pede a Ajudador para explicar. Ajudador diz, “Vamos ver 
a história da Primeira e Principal Tentação de Jesus feita pelo 
Diabo”. 

Exercício 
Descubra em Mateus 4:1-11: 

• Quais foram as três maneiras nas quais Satanás tentou Jesus? 
• O que Jesus citou, para responder a cada tentação do diabo? 
• Quem veio para cuidar de Jesus após a sua tentação? 

Ajudador explica, “Satanás queria que Jesus parasse de confiar em 
Deus e na Palavra de Deus. Cada vez Jesus respondeu às tentações 
de Satanás com as Escrituras. Jesus queria obedecer a Palavra de 
Deus e não seguir as palavras de Satanás. Enfrentar tentação é 
difícil. Jesus venceu sua tentação difícil por fielmente seguir a 
Palavra de Deus. Então os anjos vieram e cuidaram Dele”. 

Como Estudar As Escrituras 
O Sr. Cuidadoso diz a Ajudador, “Você chama a Bíblia de A Palavra 
de Deus. O que você quer dizer? Eu pensava que ele tivesse sido 
escrita por homens”. 
Ajudador explica o que Aprendiz lhe ensinou. “A Bíblia é uma 
coleção de 66 livros escritos por pessoas sob a direção do Espírito 
Santo. Esses livros incluem lei, história, poesia, profecia, a vida de 
Jesus, e cartas às novas igrejas. O tema da Bíblia inteira é Jesus 
Cristo. João 3.16 resume sua mensagem: Pois Deus amou ao mundo 
de tal maneira que ele deu Seu Filho unigênito, para que todo o que 
nele, não pereça, mas tenha a vida eterna”. 
“A Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento trata da 
aliança de Deus com o antigo Israel para abençoá-lo se o povo 
obedecesse à Sua Lei e puni-lo se ele desobedecesse. Quando Jesus 
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Capítulo III–4. Ministério 4 
Estudar, Ensinar e Aplicar a Palavra 

de Deus 
Uma semana depois Aprendiz visita Ajudador, seu irmão, em sua 
casa, que fica um pouco distante, para mentoreá-lo e ver como sua 
obra está indo. O Sr. Cuidadoso, o professor, está ali também. Ele é 
um dos crentes que costumavam participar da igreja de Aprendiz, 
mas agora se reúne com o grupo de Ajudador, que fica mais perto de 
onde ele mora. Após a oração, Ajudador explica seus planos. 
“Aprendiz, você tem me encorajado a começar uma nova igreja com 
aqueles que têm vindo a Cristo. Eu realmente necessito de sua ajuda. 
Eu estou confuso sobre as diferentes direções que o povo diz que a 
congregação deveria seguir”. 
O Sr. Cuidadoso adiciona, “Eu também estou confuso. Eu penso que 
o meu cunhado, o Sr. Tolo, quer vir e liderar esta nova igreja. Ele 
insiste que Ajudador é muito jovem e deve gastar diversos anos em 
uma escola bíblica antes que ele possa nos pastorear. Ele diz que o 
apóstolo Paulo estudou a Bíblia em uma escola em Jerusalém. Ele 
tem dito isto para todo mundo na igreja. Os outros estão dizendo 
também para fazer isso e aquilo. Alguns dizem que nós temos que 
usar castiçais e muitas outras coisas em nossa adoração. Cada um 
quer dizer o que nossa nova igreja deve fazer!” 
Aprendiz assegura-lhes, “Simplesmente obedeça a Jesus acima de 
tudo mais. Este é o fundamento para sua nova igreja. Se você não 
estabelecer a autoridade dos mandamentos de Cristo, Satanás entrará 
apressadamente e preencherá o vácuo, e você terá sempre confusão. 
Lembre-se dos três níveis de autoridade. Faça, em primeiro lugar e 
antes de tudo, o que Cristo e Seus apóstolos ordenaram. Em segundo 
lugar, você tem a liberdade de fazer outras coisas que os apóstolos 
praticaram, mas não pode ordenar como um mandamento. Em 
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terceiro lugar, examine qualquer tradição humana para assegurar-se 
que elas edificam sua nova igreja e não impedem a obediência”. 
O Sr. Cuidadoso pergunta, “Quais dos três níveis de autoridade se 
aplica quanto a participar de uma Escola Bíblica?” Aprendiz 
devolve a questão, “O que você pensa?” 
O Sr. Cuidadoso pausa por um momento, então raciocina, “Cristo 
nunca nos ordenou a obter uma graduação de uma instituição 
acadêmica. Os apóstolos não enviaram seus pastores para 
treinamento em uma escola fora da igreja. Isto funciona apenas sob 
certa condições, então pertence ao terceiro nível de autoridade, 
tradição humana, o mais baixo nível. Nosso Senhor Jesus Cristo e os 
apóstolos treinaram seus aprendizes, mas eles não ordenaram que se 
fizesse isso. Então, mentoreamento de novos líderes está no nível 
dois, uma prática apostólica”. 
“Sim”, Aprendiz responde. “Isso não significa que o treinamento 
institucional é errado, mas simplesmente que nós não devemos 
exigi-lo em substituição aos métodos que a Bíblia revela para nós 
usarmos. Você é livre para escolher o método que funciona melhor 
para você aqui. Eu prefiro treinar o Aprendiz do mesmo modo que o 
Sr. Sábio me treinou. Nós tentamos fazê-lo do mesmo que Jesus e 
Paulo treinaram novos líderes. O Sr. Sábio disse que ele imita o 
apóstolo Paulo, que treinou muitos novos pastores. Um destes novos 
pastores que Paulo treinou foi um homem jovem, mas 
espiritualmente maduro, chamado Timóteo. Enquanto Paulo estava 
viajando para começar novas igrejas em outras terras – ou sentado 
numa cadeia em Roma – ele escreveu cartas para Timóteo para 
encorajá-lo e explicar como ser um bom pastor. Ele disse-lhe para 
treinar outros que treinariam outros mais, para um efeito de 
reprodução em cadeia”. 
Eu vejo o que você quer dizer por reprodução em cadeia”, Sr. 
Cuidadoso diz. “O Sr. Sábio treinou Aprendiz e outros. Aprendiz 
treinou você, Ajudador. Você me treinou e aos outros líderes na 
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nova igreja. Eu quero que você me mostre como usar a Bíblia assim 
como o Sr. Sábio fez com Aprendiz. Nós todos seguiremos o 
exemplo de Paulo. Vamos descobrir O Que Paulo Escreveu Para 
Timóteo Sobre Usar A Bíblia”. 

Exercício 
Descubra em 2 Timóteo 3:10-4:5: 

• Que tarefa Paulo deu ao jovem pastor, Timóteo? 
• Como nós sabemos que nós podemos confiar na Bíblia como 

a Palavra de Deus? 
• De quê maneira nós podemos usar a Bíblia para ajudar a 

outros? 
• Como Paulo ensinou a Timóteo por suas ações assim como 

por suas palavras? 
• O que Deus nos deu, de modo que nós possamos ensinar 

com segurança sobre a salvação pela fé em Jesus? 
Aprendiz explica ao Ajudador e ao Sr. Cuidadoso, “Paulo disse a 
Timóteo para usar as Escrituras para ensinar, repreender, corrigir e 
educar na justiça. As Escrituras foram sopradas por Deus. Elas 
levam a autoridade de Deus e ensinam a Sua verdade. Quando nós 
obedecemos as Escrituras em tudo que elas nos ensinam, nós 
estamos obedecendo a Deus. O Espírito Santo guia-nos quando nós 
estudamos e obedecemos a Bíblia. Ele ajuda-nos a ser obedientes 
discípulos de Cristo”. 
“Paulo ensinou a Timóteo não apenas com as palavras de Deus, mas 
também por seu exemplo. Os dois homens tiveram um forte 
relacionamento. Timóteo viu o estilo de vida de Paulo, sua fé e seus 
sofrimentos. Paulo disse a Timóteo para imitar suas palavras e suas 
ações. Jesus também ensinou-nos com suas palavras e suas ações. 
Ele nunca falhou em cumprir cada detalhe da Palavra de Deus em 
sua vida. Tanto Jesus quanto Paulo foram perseguidos por sua 


